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В А М Е Р И Ц І 

Ніксон гостив мехгканського президента 

А М Е Р И К А Н С Ь К И Й Л Е Г І О Н Н А С В О Ї Й КОНВЕН
ЦІЇ В Порхленді, Орегон, црнйняв резолюцію, в якій дома
гається, іцоб Конгрес окремою поправкою до Конституції 
обмежив права Найвищого Суду ЗСА. Цю резолюцію Кон
венція прийняла одноголосно. В ній говориться про те, що 
Найвищий Суд ЗСА своїми рішеннями послабив і ви
холостив закон про внутрішню безпеку з 1950-го року. 
В іншій резолюції легіоніетн хвалять директора Еф Бі Ай 
Едгара Гувера за те, що. дбайливо слідкує за підривною 
діяльністю Нової Лівиці, члени якої с організація Студен
ти за Демократичне Суспільство. 

СЕНАТ 8-ГО ВЕРЕСНЯ МАС ПОЧАТИ працю над 
конституційною' поправкою про скасування Колегії Елек– 
торів і' про те, що президента ЗСА мали б вибирати за
гальними виборами. Цю лоправху прийняла Палата Ре
презентантів ще у вересні 1969 року, але немає певности, 
чи знайдеться більшість двох третіх голосів ,яка в Сенаті 
прийняла б цю зміну конституції. Провідник демократич
ної більшостн в Сенаті Майк Мевсфілд передбачає, що 
дискусія в цій справі потриває принаймні два тижні. Та 
противники цієї поправки говорять про шеститижневі де
бати, і 

ШПИТАЛІ ЗВЕРТАЮТЬСЯ З ПРОСЬБОЮ до здоро
вих людей жертвувати або продавати кров, бо шпиталі, 
звичайно під час вакацШного часу, не мають кровн. І так 
в самому місті Ню Иорку треба пересічно по 1,000 півлітрів 
кровя щоденно. Одна клініка, яка звичайно має 2.500 пів
літрів крови, 3-го вересня не мала навіть однієї тисячки, 
В деяких підприємствах працівники дають постійно кров 
для ійпнталів, а лід час вакацій вони не можуть цього 
зробити', бо перебувають на відпустках. В найближчому 
тижні корпус кадетів у Вест Пойяті дасть кров для ню– 
йоркс ьких І шпиталів. 

ЧИСЛО ТОВАРІВ, ПРОДАНИХ В РОЗДРІБНОМУ 
продажу в серпні в місті Ню Иорку зменшилося на 5.6 
відсотка в порівнянні з серпнем 1969-го року. Це змен
шення настало не тільки тому, що ще не насталії оптиміс
тичні настрої– серед покупців, але і тому, що цьогорічний 
серпень був найгарячішнм місяцем впродовж останніх 15 
-ох років. Коли в перших днях вересня дещо похолодніло, 
то зараз оживився рух у крамницях, бо люди не мусіли 
боятися снеки та вийти на вулиці міста. Впродовж 8-ох 
днів у серпні температура становила більше, як по 90 
ступнів:' 

АДШШСТРАЦІЯ ХАРЧІВ І ЛІКІВ повідомила, що 
вода давитиме свої оцінкн-вказшки для готових до спожи
вання харчів, таких, як різні каші, що їх споживають на 
снідання, і таких, як заморожені обіди, що їх треба за
гріти перед споживанням. Директор відділу харчів Вір– 
джіл О. Водічка заявив, що продуценти цих харчів не му
сять діяти згідно із вказівками Адміністрації Харчів, але 
він сподівається, що вони зроблять це радо, бо тоді змо
жуть на харчах рекламувати, що ці харчі випродуковані 
згідно із.вказівками Адміністрації Харчів і Ліків. 

У С В І Т І 
J ` ( M ' J I , . ч . . . і . , 

СОВЄТСЬКИИ СОЮЗ ВІДЗНАЧИВ 25-ті роковини ка
пітуляції Японії статтями, в яких промовчало 4-річну вій– 
Byt Америки проти Японії, зате підкреслено, що Японію 
,інеремопли" Совсти в .тому одному місяці, в якому вони 
..воювали" - вже після Ялтинського договору. Військо
вий міністер маршал Андрей Гречко таврував на сторін
ках ,Лравди" Японію за її ніби відроджуваний „міліта
ризм?, іа– маршал Алексаидер Васілевський, який у 1945 р. 
командував совстськнми військами на Далекому Сході, 
твердив,'ЩО скинення Америкою атомових бомб на Гіро– 
шімуй-Нагасакі не було потрібне. 

В ЯПОНІЇ МАЙЖЕ ПРОМОВЧАЛО 25-ті роковини її 
капітуляції. Більшість японських газет не присвятили тим 
роковинвм узагалі .ніякого місця, а життя в Японії плило 
в тому дні нормальним річищем, без ніяких відзначувань. 
жалоби: 4-т-.„п. ` 
-:- ВТНДП-СТАЛАСЯ важлива подія: індійський парла

мент 339 голосами проти 154 прийняв зголошений урядом 
прея^сра-Індірн. Ґаяді зміну конституції, за якою позбав
ляються колишніх індійських магараджі їхніх титулів, пла
тень і-привілеїв. В 1947 році, коли Британія признала Ін– 
діїїнезалежяість, 279 магараджі погодилися на з'єднання 
їхніх провінцій в одну державу та виреклися своїх прав 
володарів, —І в заміну за досмертну н дідичну платню. Ті 
платні "становили разом 6,400.000 дол. річно. Комуністи й 
усі інші ліві партії палко підтримували ту постанову. Ін– 
діра Ганді пішла на такий компроміс, що колишні індій
ські володарі-магараджі, які від 15 жовтня ц. р. стануть 
рядовими громадянами, дістануть якесь одноразове від
шкодування, за яке йдуть ще індивідуальні переговори. 

СОВСТИ ОСКАРЖИЛИ Америку на Женевській кон
ференції роззброєння, що Америка ніби хоче зберегти хе– 
мічну зброю для користування нею у В'єтнамі й деінде. 
Советсвкнй представник Алекссй Рощін зголоснв був про
ект міжнародної конвенції про виключення н заборону 
одночасно хемічної та бактеріологічної зброї. Америка під
тримала бритгйсьКнй внесок, щоб розмежувати дискусію 
над хемічяою та бактеріологічною зброєю. Але большеви– 
кам завжди залежить тільки на пропаганді, а не суті спра
ви, і тому воня невдоволені становищем ЗСА і Британії. 

У ПІВДЕННОМУ В'ЄТНАМІ ПЕРЕДАНО в'єтнамцям 
понад'30 великих гелікоптерів і дальші човни прибережної 
морської фльоти: південно-вєтнамська фльота перебирає 
на себе забезпеку й охорону надморського узбережжя, яке 
простягається на 1,200 миль. Командування перейняв пів– 
деннс-'в'етнамський' капітан фльоти. Це дальший поваж
ний Крок на шляху'в'стнамізації В'єтнамської війни. 

У КАМБОДЖІ ВІДНОВЛЕНО залізничний рух на ма
ленькому 20-милевому шляху від столиці Пномпеню до 
містечка Бат Денґ. Зреігітвю, від 17 червня ц. р. припинено 
там всякий залізничний рух, внеможливлений воєнними 
діями: комуністичні війська й партизани попереривали 
рейки на просторі 530 миль, позривали мости й підміну
вали тгілихи. Поїзд, що його пустили в минулу середу з 
Пномпеню до Бат Денґ, мав 22 старі вагони і 50 паса
жирів, щр платили за квиток по 11 центів. Перед тим по
їздок'поїхаш військовий поїзд з 200 вояками, а льокомоти– 
ва пхала перед–себе два вагони з мішками піску, щоб пере
вірити, чи шлях не замінований. Поїзд їхав із швидкістю 
25 миль па годину. 

Коронадо. Каліфорнія. — 
Президент Ніксон 3-го верес
ня гостив державним прн– 
няттям мехіканського прези
дента Густава Діяза Ордаза. 
Президент Ніксон привітав 
мехіканського гостя на лето– 
вищі, а потім обидва Прези
денти їхали вулицями цього 
маленького ” містечка до го
телю дель Коронадо, де від
булося державне приняття 
мехіканського гостя, який 
недавно подібно втоптував 

Париж. — У четвер 3-го 
вересня ц. р. відбулося вже 

американського гостя в Пу– 
ерто Валярта, де обидва дер
жавні мужі успішно розв'я
зали кордонні проблеми ( 
Президент Ніксон говорив І 82-ге з черги засідання Па– 
про добрі сусідські відносн– (ризької конференції про В'Є– 
ни між обндвома країнами, j тнам, але знову без ніякого 
і про те, що „мехіканськ; і позитивного висліду. Єдина 
американці" багато зробили j з м і н а я к а зайшла від 9-ох 
для Америки, і тому їм н а - | м і с я ц і в ц е п р и я в н і с Т ь гол0. 
лежаться за це р ш т права ! в н п і в н і ч н о . в'єтнамської 
з іншими американцями, Що j делегації Хуана Туі, який 

82-ге засідання Паризької конференції 
про В'єтнам - знову невдачне 

му. Хуан Туі і його пресо– 

не завжди діялося в минуло 
му. В прийнятті взяли у 
часть 600 осіб. 

Панама відкидає американські 
пропозиції в справі Каналу 

Панама Ситі. — Представ
ник Панамської Республіки 
формально повідомив Уряд 
ЗСА. про те, що всі три про
екти, які Америка в 1967-му 
році предложила була Пана
мі, не надаються на це, щоб 
на їх основі скласти новий 
статут для Зони Панамсько
го Каналу, в якому вирішу
валося б також і справу обо
рони цього Каналу, що був 
відкритий в 1903 році рік пі
сля того, як Панама відорва– 
лася була від Колюмбії. Ви
рішний голос в панамському 
урядові має тепер генерал О– 
мар Торріхос Геррера, який 

військового перевороту 11-го 
жовтня 1968-го року, коли 
скинено президента Арнуль– 
фа Аріяса 11 днів після то
го, як він обійняв був цей 
уряд згідно з виборами. Офі
ційним президентом Панамі) 
є Деметріо Лакас. Генерал 
Торріхос, який має силу, бо 
командує 6,000 панамською 
армією, проектує, щоб пана
мський президент Лакас ко– 
нферував із президентом Ні– 
ксоном, після чого могли б 
відбутися переговори між 
Панамою і ЗСА з справі Зо
ни Панамського Каналу та 
будови нового каналу через 

зий речник твердили, 
він, Хуан Tyi,v вернувся до 
Парижу, займаючи дуже 
„гнучкий і примирливий" 
підхід, ЯКИЙ, МОВЛЯВ, видний 
У. тому, що він погоджується. 

Стейтова Конвенція АФП-КШ 
підтримує кандидатуру Рокефеллера 

Ню Иорк. — Стейтова. оваційио вітала губернатора 
що | Конвенція Американської І Рокефеллера, коли він з'я– 

Федерації Праці - Конгресу 
їндустрійннх Організацій 
вперше в історії вирішила 
підтримати кандидатуру не 
демократичного, тільки рес– 

щоб в коаліційному урядові публіканського кандидата 
Південного В'єтнаму були | Нелсона А. Рокефеллера. 

прийшов до влади внаслідок Панаму, 

Співробітник спікера Палати 
Репрезентантів засуджений до 2.5 

Ню Иорк. 
співробітник спікера Палати 
Репрезентантів Джана Мек– 
Кормека Д:Р Мартин Свейг 
дістав кару 30 місяців тюр
ми і ?2 J300 грошової кари за 
кривоприсягу. Суд присяж
ний визнав його виннимТ)-гЬ 
липня ц.р. в тому, що під 
присягою заявляв про своє 
невмішування до урядових 
агенцій, використовуючи 
своє становище співпраців
ника спікера Палати. Він ін– 
тервеніював в справі звіль– 

року тюрми 
Найближчий нення зі служби у збройних 

силах ЗСА. Підсудний зая
вив судді, який проголошу
вав йому висоту кари, що 
він, якщо і зробив щось не
згідне з законом, то не ду
мав це робити і не хотів ні
кому шкодити. Суддя Марі 
він Е. Френкел заявив, що 

збойкотував конференцію 
після того, як президент Ні
ксон залишив на становищі 
голови американської деле
гації Філіппа Габіба, заступ
ника Генрі Кебота Ладжа: 
Туі вважав, що Габіб не є 
рівнорядний йому за рангою 
і стажем партнером. Після 
того, як Ніксон призначив в 
минулому місяці на голову 
делегації ЗСА видатного ди
пломата Дейвіда К. Е. Бру
са, Туі вернувся з Ганою. 
Дейвід Брус закликав у сво
їй короткій вступній промо
ві, щоб обидві сторони відмо
вилися від пропаганди і різ
них слів та приступили до 
ділових дебат для добра ми
ру. Хуан Туі відповів, що 
він не бачить ніякої зміни в 
американській позиції та по
вторив давні вимоги кому
ністів: відкликати без нія
ких застережень всі без вий– 
нятку американські війська 
з В'єтнаму та погодитися; на 
коаліційний уряд у Півден
ному В'єтнамі, який з черги 
розпочав би переговори про 
ступневе з'єднання В'стна– 

репрезентовані всі політич
ні напрямки і кола включно 
з видатними політичними е– 
міґрантами. Зате він відки
нув сугестію групи амери
канських сенаторів, щоб не
гайно ` проголосити воєнне 
перемир'я. Коментатори вба
чають деякі вигляди на ви
хід Паризької конференції із 
сліпого кута у тому, що 1) 
сподіваються відновлення 
„приватних" і строго засек
речених розмов між голова
ми обох головних делегацій 
— Америки і Північного В'є
тнаму і 2) відіграння посе
редницької ролі прибулим до 
Парижу видатним генералом 
політиком з Південного В'єт
наму. Тран Ван Даном, який 
о приятелем і однодумцем 
ген. Дуонґ Ван Міня, антн– 
комуніста, проте противника 
теперішніх проводирів у Пів
денному В'єтнамі, президен
та Нгусна Ван Tic і віце-гре– 
зндента Нгусна Као Кі. Ко
муністи заявили були, що 
вони погодились би на без
посередні мирові переговори 
з Південним В'єтнамом, як 
би на чолі його уряду став 
ген. Дуонґ Ван Мінь. 

який старається про переви– 
бір на четверту каденцію. Рі
шення конвенції тим цікаві
ше, що демократичний кан
дидат Артур Дж. Ґолдберґ 
був правшім дорадником 
кількох робітничих спілок і 

вився на залі нарад, де були 
присутні 1,500 делегатів. 
Прихильники ГолдберГа ве
ли завзяту боротьбу на Кон
венції, але не змогли здобу
ти більшості! для колишньо
го секретаря праці. Роке– 
феллер промовляв на Кон
венції, і делегати 32 рази 
переривали його промову оп
лесками. Губернатор говО" 
рив про свої осяги, головним 
чином в економічній ділян
ці, щоб збільшуват число 

секретарем праці. Конвенція j варстатів праці. 
а 

70-річчя проф. Володимира Кубійовича 
відзначать у Чикаго вже 19-го вересня 

Маркусь та інж. Богдан BS-
лннськнй. Промовлятиме та' 
кож ювілят — проф. Волол 

Чикаго. (М. Д.) — Міжор– 
ганізаційний комітет для 
відзначення 70-річчя проф. 
Володимира Кубійовича, ю– 
ловного редактора гасловеї 
й англомовної Енцтслопе:;ії 
Українознавства, провідного 
наукового, громадського і 
політичного діяча нашого 
часу, повідомляє, що зустріч 
громадян Чикаго зі проф. В. 
Кубійовичем в і д будеться 
вже в суботу 19 вересня ц. 
р. Буде відбуватися ця зуст
річ в готелі Шератон при 
505 Норт Мичиґен Евню. У 
програмі зустрічі о год. 6. 
коктейл, о 7:30 - вечеря. 
Головними промовцями під 

днмир Кубіновнч. Після зу
стрічі, починаючи з 9-ої год.;, 
відбудеться в залях цього ж 
готелю баль. Комітет зуст
річі, створений за почином 
Федеральної Кредитової Ко 
оперативи „Самопоміч" в 
Чикаго з нагоди 20-річчя її 
існування, запрошує до чис
ленної участи в зустрічі й 
балю українське громадян
ство Чикаго і зокрема мо
лодь. Увесь прибуток із зу
стрічі призначений на закЩ; 
чення друкування гаслової 
.Енциклопедії Українознав– 

час зустрічі будуть д-р Вас. ства". 

Женевська конференція роззброєння 

Женева. — 24-членна кон
ференція роззброєння перер
вала свої наради з уваги йа 
недалеку нову сесію' Гене
ральної Асамблеї Об'сдна– 

він мусить визначити кару І них Націй, при чому прий– 
підсудному, що завинив у | Няла на своєму останньому що 
корупції. Прокуратор вияс
нив, що підсудний не вияс
нив цієї справи на суді, і досі 
не знати, як далеко діяв цей 
підкуп. 

засіданні у четвер 3 вересня 
ц.р. постанову, яка заборо
няє використовування дна 
морів для атомово-ракетннх 
викидень, поза 12-мнлевою 
прибережною смугою. Не 

Д-р Ю. Білецький, основоположник 487-го і голосУва^озагурезолюшю 
гп г , хішрл л п j тільки Мехіко, вважаючи, 

ВІДДІЛУ У и С , ПОіУіер У ОТ. МОЛ Що застереження щодо 12-Ветерннарний лікар д-р 
Юрій Білецький, що був од
ним із основоположників 
187-го Відділу Українського 
Народного Союзу, що його 
зорганізовано в 1952-му ро
ці при допомозі тодішнього 
організатора УНСоюзу і те
пер уже покійного Олекси 
Лнтвнненка, помер нагло в 
Ст. Пол в Міннесоті 31-го 
серпня ц. р. — інформує 
секретар цього Відділу п. М. 

Денисюк. Св. п. д-р Ю. Бі
лецький народився в Кобер– 
ницях, в Західній Україні. 
25-го березня 1892-го року. 
Помер від недуги серця в 
амбулянсі в дорозі до лікар
ні Був активним членом 
Громади, зокрема Відділу У– 
НСоюзу, в якому деякий час 
займав пост контролера. Оси 
ротив дружину Іванну, сина 
Володимира та сестру Марію 
Білецьку. Похорон відбувся 
в четвер, 3-го вересня. 

прийняла нову важливу постанову 
тимилевої прибережної сму
ги '^формульоване неясно, 
бо, мовляв, не відомо, чи, на
приклад, Америка не діста
ла, право льокувати свою 
атомову зброю у 12милевш 
прибережній смузі Мехіка, 
або СССР - Польщі. Припу
скають, що ту постанову, 
яку зформулювали ЗСА і 
СССР, приймуть без диску
сії на Генеральній Асамблеї 
ОН. Зате не дійшло до згоди 
на Женевській конференції 
роззброєння щодо заборони 
хемічної і бактеріологічної 
зброї. 

Відновлення переговорів між Ізраїлем 
і арабами - далі під знаком запиту 

СОЮЗШКА НА ВЕСЕЛО" 

Єрусалим. — Ізраїльські 
керівні кола висловили вдо
волення, що американський 
Уряд офіційно признав, що 
Єгипет порушив воєнне пе
ремир'я, але наполягають, 
щоб Єгипет і Совсти відтяг
нули з-над Суезького кана
лу становища протилетунсь– 
кнх ракет на позиції, що їх 
займали перед проголошен– 

і ням. 7 серпня ц. P- Амери– 
1 канськнй Уряд вважає таку 
вимогу ..нереалістичною" та 
вимагає тільки гарантії збо
ку СССР і Єгипту, що не бу
де дальшого порушування 
ними перемир'я. Але СССР 
і Єгипет не призналися до 
ніякого порушення переми
р'я, дармащо репрезентан
ти ЗСА в Москві і Каїро бу– 
цім-то пред'явили докази на 
свої твердження. Єгипетські 
газети оприлюднили вели
кими літерами, що Ізраїль 
погрожує відновленням ВО

ЄННИХ дій, але в усіх єги
петських містах панує спо
кій: єгипетські араби, ко
ментують кореспонденти, ма
ють тепер почуття своєї без
пеки, яку вбачають У доста– 
алених їм Совстами протиле– 
тунських ракетах. В усякому 
разі — в найкращому випад
ку переговори між Ізраїлем 
і арабами за посередництвом 
шведського дипломата Ґун– 
нара Ярінга не відновляться 
швидше, як у половині цьо
го місяця. ЗСА рішуче пе
рестерегли Ізраїль, щоб той 
не зламав перемир'я бомбар
дуванням нових совстсько– 
египетських ракетних стано
вищ. В Ізраїлі огірчення 
проти Америки, що вона ле
гковажно ставиться до пору
шення Совстами й Єгиптом 
воєнного перемир'я та що не 
хочуть негайно доставити Із
раїлеві багато дальших су– 
персонічних бомбовнків. 

Видано чергове число журналу 
,,Український Історик" 

Ню Иорк. — Одинокий на 
еміграції український істо
ричний журнал, що його ви
дає очолюване проф. Олек
сандром Оглоблином Укра
їнське Історичне Товариство 
за головною редакцією 
проф. Любомнра Винаря, 
продовжує появлятися і ос
таннім часом вийшло дру
ком чергове 4(24) число 
цього журналу на 136 сто
рінок формату вісімки. На 
зміст цього числа ,,Україн
ського Історика" склалися 
статті сл.п. проф. Я. Пастер– 
нака про Олега Кандибу, як 
археолога-дослідника, О. Ог– 
лоблина п.н. ,,Українська 
церковна історіографія", за
кінчення статті В. Міяков– 
ського про В. Дорошенка, 
стаття М. Антоновича п.н. 
„П. Куліш в– оцінці І. Нечуя– 
Левнцького" та М. Ждана 

з приводу його 80-річчя з ок
ремо зібраною бібліографією 
ного праць. В дальшому на
друковані: огляд (англійсь
кою мовою) проф. О. Нріг,а– 
ка про українознавство в 
Гарвардському Університе
ті, спогад О. Вінтоняка про 
померлого недавно дослід
ника українсько-шведських 
взаємин Б. Кентржинського, 
листи М. Грушевського до Т. 
Починка в опрацюванні ML 
Антоновича, як також стат
тя Л. Шанковського про на
рис історії Січових Стріль
ців. Завершують це багате 
на зміст число „Українсько
го Історика" рецензії С. Прог 
цюка, М. Ждана. Л. Биков'– 
ського ха В. Кисілевоького, 
як також численні бібліогра
фічні нотатки та хроніка ді– 
яльности Українського Істо
ричного Товариства й Укра̂ – 
їнської Вільної Академії На– 

про проф. Миколу Чубатого І ук. 

а А НАШІЙ, ИЕ СВОЇЙ ЗЕМЛІ 

Під будинком амбасади ЗСА в Атенах 
вибухла сильна бомба 

Вечір пісні, танку і гумору „Союзівка на весело", запоиі 
джепнй на суботу 5 вересня ц . р . у великій залі „Веселки" 
на СоюзІвці, буде відбуватися при мистецькому оформлен
ні керівників Ансамблю СоюзІвки: Ірени Біскуп (друга з 
правого боку) і Володимира Добуїцака (пертий зліва) —І вою власної змови і плянова 
музика, Марусі Штинь (друга зліва) — снів та Романа j ного ними проти американ 

А тони. На паркув„'ль– 
нін площі біля будинку аме
риканської амбасади в Ате
нах у Греції вибухла сильна 
бомба, яка вбила дпос оНб. 
цілком знищила їхне авто, 
пошкодила ще кілька інших 
авт та вибила вікна в амба– 
саді. Згинули 31-річна іта
лійка Марія Анджелоні і її 
25-річний приягель Георг 
Тсскуріс, грецький студент 
із Кіпру. Поліція твердить, 
що ті-ДВІ особи впали жерт– 

Строцького — танок. У програмі вечора виетупатимуть та
кож Ікер — Іван Керннцькмй та Володимир Гсптяиі. Реци
туватиме Аня Дидик. Співаармуть, крім М. Штинь, Мару
ся Виппшсьва і Зірка Глобп. 

ської амбасади атентату. 
Знайдено докази, що вони 
плянувалн виїхати в тому 
самому дні вечером до Іта

лії. Задля перевезення під 
амЗасаду вибухових матеріа
лів вони позичили авто в 
одного прнятела, шведського 
туриста. В січні ц. p., швидко 
після приїзду до Атен ново
го американського амбаса– 
дора Генчі Дж. Таски. знпй– 
дено і свосчасно розряджено 
бомбу в туалеті в будинку 
американської амбасади. Лі
ві екстремісти, які боряться 
проти існуючого в Греції 
правого режиму, озлоблені 
проти Америки, яка ніби 
сприяс тому урядові та з ним 
співпрацює. Названий аме
риканський амбасадор різко 
натаврував цей останній за
мах, як безглуздий і жорсто
кий акт. 

дисвітн дістали, звичайно, 
по Заслузі", не подаючи ви
соти покари. 

НОВІ РОДОВИЩА ГАЗУ 
В УКРАЇНІ 

,,Східньоукраїнська газова 
провінція, в центрі якої ле
жить Шебалинка, поширює 
свої межі", сказано в москов
ській „Правдс" з 31 серпня. 
Нові родовища підземного 
природного газу знайдено 
на глибині в 2,400 метрів. 
, ,КолеКТИВИ ПРОМИСЛІВ, ГЦг 
туючись до 21 з'зду партії, 
зобов'язались дати в цьому 
роді 620 мільйонів кубомет
рів газу понад плян". 

ІІКГГИ В ГУЦУЛЬСЬКИХ 
СТРОЯХ 

Група африканських сту– 
: дентів, які вчаться у вищих 

вва, Іващенко та Гейлера. І наукових закладах у Львові, 
Всі вони з вищою освітою, j створила музично-вокальний 
видавали себе за юристів, j ансамбль і назвала його 
представників будівельних j .Леви". Газета „Культура і 
контор,' відповідальних фа–; Життя" з 2 серпня помісти– 
хівців, обіцяли людям купи-`i ла фотознімку, на якій вид– 
ти без черги авто, поселити \ ко барабанщика з Ганн, Аф– 

ВИРУБУЮТЬ ДУБОВИЙ 
ГАЙ 

Над річкою Сіверський 
Дінець біля Слов'яногорську 
росте великий дубовий гай. 
оголошений „природним за
повідником". Але. інформу
вала „Правда" з 27 серпня, 
„туристи і відпочинковці, не 
дивлячись на заклики збері
гати ліс, озброюються соки
рами н вирубують ного. В 
місті Слов'яногорську гине 
гай, все менше в ньому де
рев, усе більше пеньків". Ні
хто не звертає уваги на два 
шити-написн, що це „запо
відник природи". 

15 ТОМІВ СУДОВОЇ 
СПРАВИ 

,,Народний суд Жовтнево
го району міста Києва" спи
сав 15 томів справи пройди
світів: Ротмвнського, Мойсє– 

в новому будинку, допомог
ти вступити в інститут тощо. 
Нюбіцявши, забирали гро– 

рика. Да Коста: „У їхньому 
репертуарі пісні рідної Аф
рики, українські і російські 

ші і скривились, щоб вири– j мелодії. Студенти часто BHC̀  
Hv-ти в ІНШОМУ місці. В реци– і тупають у заводських пала– 
дсвістки Іващенко знайшли j цах культури, в колгоспних 
під час обшуку прихованих 
56 тисяч рублів, „Радянська 
Україна" з 23 серпня писа
ла, що „високоосвічені прой– 

клюбах" . . . Всі учасники 
ансамблю зодягнені в народе 
ні гуцульські строї, на бара
бані намальовані леви. v 
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кеиь Праці - день відпочинку 
S Американський День Праці, щорічне державне свято 
у перший понеділок вересня, не мас нічого спільного з 
Першотравневі!м робітничим святом, що його встановив 
був в Европі Друпгіі Інтернаціонал у 1889 р. у справед
ливій тоді боортьбі за покращання робітничої долі. Не мла 
він нічого спільного з так званим робітничим святом 1-го 
травня в комуністичних державах, коли їхні диктаторські 
правителі влаштовують трафаретні військові паради з ма
ніфестацією своєї збройної сили. Тільки в останніх роках. 
уже під впливом Заходу, включається у ті комуністичні 
вуличні походи також мобілізовані партійним апаратом 
'.^дисципліновані ряди" різних підлеглих режимові мо
лодечих, спортовнх і їм подібних організацій. 

Американський День Праці - насправді день розваги 
й-відпочияку. Це триденний ..великий кінець тижня", коли 
мільйони мешканців великих міст їдуть у гори .над море 
й^над озера, а мільйони мешканців малих міст і містечок 
їдуть на розвагу до метрополій, коли на першому місці 
стоїть використовування існуючого добробуту, а не бо
ротьба за нього. Цей найвищий у світі добробут здобуто 
внаслідок затруднення кругло 80 мільйонів осіб і завдяки 
феноменові, що його не передбачали Карл Маркс та його 
послідовники і що його по нинішній день не розуміють 
комуністичні володарі ані їхні невільникн-громадяни: що 
світ праці в Америці - це не тільки робітники, але й нр і– 
цедавці, бо одні й другі заінтересовані в розвитку промис
лу й торгівлі. Світ праці -– це так само армія державних 
службовців, які є вільними людьми, незалежними у своїх 
думках і своїм життьовім плянуванні від держави-хлібо– 
давця. 

Американський щорічний День Праці пригадує теж, 
що власне американське робітництво — найбільш антико
муністичне. Воно пересвідчилось на власній долі, що гідні 
людські умовний праці й високий добробут можна осяг
нути тільки в умовинах демократичної в о л і І американсь
ке робітництво стоїть у перших лавах оборонців демокра
тії проти всіх тих. які прикриваючись її фірмою, підрива
ють її, утотожнюючн волю із сваволею. І тому демокра
тичній устрій в Америці такий тривкий, що базується в 
першу чергу на 80-мільйоновій армії працюючих людей, 
вірних ідеалам волі, традиції та пошанування прав своїх 
і чужих. 

Новий громадський сезон 
День Праці першого понеділка у вересні с неначе тра

диційним формальним закінченням вакаційного сезону в 
Америці. Під час нестерпної, особливо на Сході Америки, 
літньої спеки завмирає громадське життя. Кожне діло роб
лять люди, а люди роз'їздяться на ферії. Коли весна-літо 
с порами року, які вимагають найбільшої праці від селян, 
то осінь-зима — це пори року найжвавішої громадської 
праці. Власне з початком вересня вже „пахне осінню", не
далекий вже новий шкільний рік. час відновити перервані 
Чи відкладені громадські справи. 

У „великому кінці тижня" , з яким пов'язаний День 
Праці, традиційно відбуваються з'їзди всіх наших моло
дечих організацій. Пласт, СУМА, ОДУМ за тижні наперед 
заповідають свої з'їзди, конференції, конгреси. Молодь пер
ша рухається. На „Союзівці" також уже традиційні спор
тові змагання. На вересень-жовтень уже заповіли свої на
ради верхівки різних найбільших і найповажніших укра
їнських установ і організацій в Америці Й Канаді. 

Спортові змагання і з'їзди молодечих організацій акти
візують молодь і актуалізують їх проблеми. Старше гро
мадянство радіє, бачачи ряди своїх синів і доньок, які 
прийдуть на зміну батькам на громадських стійках. Тільки 
жаль, що ті ряди ще далеко не охоплюють всієї нашої мо
лоді. Тим більше треба дорожити існуючим молодечим ак
тивом. 

На адресу організацій, які в цих і наступних днях та 
тижнях відновлять свою працю, можна висловити поба
жання, щоб вони на своїх зборах і нарадах не попадали 
в шабльон: звіти, схвалення абсолюторії, вибір нової упра
ви . . . Це речі формальні, а суттю є зміст і характер праці; 
З кожним дальшим роком перебування громади в діяспорі 
поглиблюються і ускладнюються проблеми. Проблема 
двох батьківщин, проблема двомовності!, проблема такої 
діяльности „старших" установ і організацій, щоб вони ді
яли в користь української визвольної справи і дальшого 
існування вільної громади. Вона не загине, вона існувати– 

- ме далі, але й не продовжуватиме свого існування „авто
матично". Вона буде такою, як ми її зформусмо. який ми 
дамо їй духовий зміст. Для цього треба не патріотичних 
слів, а сірої буденної праці. Це й варто усвідомити собі на 
початку нового сезону громадської активності! і відповідно 
поступати . 

Валерій Оеталекко 

ПАРТИЗАНИ 
На Ніженщнні. там, де з 

півночі підходять "чернігівсь
кі ліси, с стародавнє село 
Володькина Дівиця, яке, 
крім цієї царевої назви, мас 
ще й другу .дану від народу 

- ..Партизанське". З давніх-
давен у тому селі заведено, 
що як тільки десь в околи
цях З'ЯВИТЬСЯ ворог — усе 
село йде в ліс. ЗВІДТИ .об'єд
нані спільною метою в один 
збройний загін–„партію", се
ляни, на свій селянський 
спосіб, ведуть боротьбу про
ти ворогів. Наслідки такої 
боротьби завжди залежать 
від зовнішніх обставин: як
що в краю п е р е м о жуть 
„свої", лісові бійці вертають
ся до рідного села героями, 
якщо ж переможе ворог, то
ді всіх їх чекає найтяжча до
ля переможеного. 

Оця маленька довідка з іс
торії одного українського се
ла може послужити кляснч– 
ним прикладом при пояс
ненні, хто такі партизани. 

Звичайно, слово „партиза
ни" мас конкретне, без уся
ких прикладів, пояснення. 
Так, за офіційною терміно
логією партизани — це уча
сники народної війни, ті. що 
д о б р о в ільно взялися за 
зброю, ведуть боротьбу про
ти загарбників і не входять 
до складу регулярної армії. 

Партизани об'єднуються в 
загони, — в групи, бригади, 
з 'єднання. Якщо партизан
ськими діями охоплена біль
ша територія - це парти
занський рух. При одній ме
ті і при одному командуван
ні партизанський рух пере
ходить у партизанську вій
ну. Особливості ж та перева
га партизанської війни по
лягають у різноманітності 
форм та засобів боротьби.. 

Історія партизанів так са
мо 'стара, як історія воєн. У– 
же в часи походів Алексан– 
дра Македонського і Юлія 
Цезаря на їхні обози та лінії 
комунікації нападали парти
зани. Активно діяли парти
зани в Бспанії під час напо
леонівської навали в Росії у 
1812 році, під проводом Га– 
рібальді в запіллі австрійсь
кої армії, у франко-пруську 
війну. 

З різними партизанськими 
рухами тісно пов'язана істо
рія України. Фактично ліпші 
форми та методи партизан
ської боротьби, найбільш як– 
краві. правдиві типи парти
занів дала Україна. 

Під час Визвольних Зма
гань на Україні діяло багато 
різних партизанських заго
нів. Ними командували пе
реважно здібні ватажки-са– 
мородкн. серед яких особли
во відзначився Юрко Тю
тюнник — старшина Армії 
УНР і великий знавець пар
тизанської справи. Були й 
менші, „незалежні", як Зе
лений, Струк, Маруся. Доб
рий Вечір і творець комбіно
ваної тактики „вогню і ко
ліс" — Махно. Тоді ж на У– 
країні, по другу сторону 
„ідеологічного бар'єру", дія
ли також здібні партизансь
кі провідники - Котовсь– 
кий. Щорс. Кочубей, Жлоба. 

Дії цих усіх партизансь
ких командирів характери
зувалися н а д з в и чайною 
швидкістю та несподіваніс
тю, а головне тактикою ко
роткого бою — в умовах ко
жної місцевости. у кожну 

пору доби та при кожній по
годі. Партизани України тих 
часів доказали всім іншим 
партизанам, що можна успі
шно діяти не тільки в горах, 
лісах та джунглях, а також 
на відкритій місцевості, в у– 
мовах широких степів, яки
ми так багата Україна. 

Друга світова війна внес
ла значні зміни в діях пар
тизанів. Особливо на схід 
ньому та б а л к а н с ь кому 
фронтах в ході війни виник
ла потреба формувати з ок
ремих партизанських заго
нів партизанські з'єднання, 
здібні виконувати бойові 
завдання не тільки тактич
ного, а також оперативного 
значення. Змінився й сам 
характер партизанських дій: 
крім нападів на ворожі шта 
би та лінії комунікації, крім 
політичного терору та еко
номічного саботажу пар
тизани другої світової війни 
могли самостійно виконува
ти функції частин регуляр
ної армії. 

Українська П о в станська 
Армія — в силу своєї політи
чної мети, національної стру
ктури, системи вишколу, ди
сципліни, судового кодексу 
та тексту вояцької присяга 
— мас повне право зайняти 
місце в ряді регулярних ар
мій. , Але в основі бойових 
дій УПА була партизанська 
тактика, що сприяло розвит
кові нових форм тч методів 
партизанської війни взагалі. 
Крім того, мавши певні при
кмети кадрової армії. УПА 
створила дуже цінний тип 
вояка — кадровика і парти
зана в одній особі. 

Тепер, в добу т. зв. ...малих 
воєн", дії партизанів не при
пинилися. Уже довгий час 
активно діють партизани у 
В'єтнамі. Партизанські рухи 
починають все більше охоп
лювати країни Середнього 
Сходу та Південної Амери
ки. Кажуть, що при евенту
альній третій світовій війні, 
з її атомовою бомбою, пар
тизани не припинять свого 
існування. навпаки, вони 
лишаться чи не єдиною ре
альною силою після „світо
вої катастрофи". 

Тепер напевно немає на 
світі людини, яка б не зна
ла, хто такі партизани. Про 
них щоденно повідомляє 
преса. їхні образи виводять 
в романах, в кінофільмах, 
театральних п'єсах, навіть у 
балеті .як от ..партизани" 
Мойсеева. Тепер для бага
тьох народів світу партиза
ни стали символом найбіль
шого патріотизму та героїки. 

І дивна річ, не зважаючи 
на все це, не зважаючи на 
суто народне походження, 
суто народну природу пар
тизанських рухів — біль
шість дивиться на них як на 
щось нелегальне, поза зако
ном, що не вміщується в 
рамки „легальної" політики, 
дипломатії, війни. Зловле
них партизанів звичайно не 
трактують як полонених ре
гулярної армії, їх часто су
дять военнопольовим судом 
нарівні з диверсантами, са
ботажниками, шпигунами, а 
то й просто, без усякого су
ду, карають на смерть. Мож
на часто почути, як парти
занів, цих учасників народ
ної війни, називають „кримі
налістами", „бандитами". 

М. Петрович -.” 

М И Р НА ЗАХОДІ, ВОЄННА 
ПІДГОТОВА НА СХОДІ 

Під час перебування в сто
лиці Казахстану Алма-Аті з 
нагоди 50-Ліття „незалежно
сті!" Казахстанської ССР (до 
речі, настільки протягом „ці
линного періоду" русифіко
ваної, що місцеве казахське 
населення творить тепер 
всього лише ЗО відсотків, 
але це не перешкоджає со– 
встській пропаганді говори
ти про „великі досягнення" 
совстської національної по
літики в Казахстані), Бреж
нєв у своїй доповіді сказав 
між іншим, що нормалізація 
стосунків з Німецькою Феде
ральною Республікою не є 
скерована проти Китаю. На 
думку Брежнєва; тверджен
ня, начебто підписання до
говору з Західньою Німеч
чиною має дати СССР віль
ну руку на Далекому Сході 
й зміцнити натиск на Китай, 
є вигадкою н наклепом „ім
періалістичних сил". Полі
тика СССР супроти Китаю, 
сказав Брежнєв, має за мету 
нормалізацію взаємних сто
сунків між Москвою і Пей– 
пінгом. що лежить в інтересі 
світових соціялістнчннх сил, 
як також привернення доб
росусідських стосунків з ки
тайським народом. 

І все це відбувається при 
умовинах. що партизанські 
дії є повністю легалізовані 
.міжнародним правом і регу
люються нормами ц ь ого 
права про „комбатантів". 
Порушення ж цих норм роз
глядається як воєнний зло
чин. 

Правове положення пар
тизанів було устійнене на 
Гаазькій конвенції 1907 р. і 
остаточно урегульоване Же
невською конвенцією 1949 р. 
В положенні Гаазької кон
венції про закони та обнчаї 
війни сказано, що всі зако
ни .права і обов'язки на вій
ні стосуються не тільки ре
гулярних армій, а також різ
них добровольчих загонів. 
Під тиском світової опінії 
Женевська конвенція 1949 р. 
ще більше поширила закони 
війни на партизанів. Так, 4 
ст. "Женевської конвенції про 
поводження з военнополоне– 
цііми зобов'язує воюючі сто
рони д о т р и м у ватнсь цієї 
статті також у відношенні у– 
часників партизанської вій
ни. В усіх інших, не перед
бачених випадках партиза
ні^ лишаються під .охороною 
міжнародного права - - „ос
кільки це право засноване 
Ця– народних звичаях, зако– 
4ЮХі ЛЮДЯНОСТІ! І ВІДПОВІДНО 
вимогам світової суспільної 
опінії" . . . 
,. Так все це виглядає юри
дично. Фактично ж усі ті по
станови обох конвенцій ма– 
ло-хто визнає. Не визнають 
їх ч партизани. Вони див
ляться на всі ці міжнародні 
конвенції, постанови, угоди, 
норми, параграфи, ."к на яв– 
'нігй обман у міжнародному 
ма штабі. 

І не дивно, що при такому 
жонглюванні м і ж народним 
правом, передусім самими ж І 
Його творцями, партизани і 
створили своє власне право.і 
І цим правом є - „право лі– 
су". 

Проте, через декілька го
дин після цієї „миролюбної" 
промови Брежнєва відбула
ся в А л м а - А т і військова 
парада, в якій взяли участь 
масові совстські з'єднання і 
на якій маніфестаційно про
демонстровано совстську мі
літарну потугу на Далекому 
Сході, включно з наймодер– 
нішими видами зброї. Ніхто 
в світі не сумнівається, що 
ця демонстрація сили була 
скерована проти Китаю і що 
всі миролюбні заяви Бреж
нєва були звичайним пропа– 
гандивним блефом в класи
чному совєтському стилі. 

Як відзначила світова пре
са ; присутні на цій параді 
західні дипломати ствердили 
велике збільшення советсь– 
ких збройних сил на Дале
кому Сході у порівнянні з 
кількома попередніми рока
ми. Західні військові спеціа
лісти, які уважно слідкують 
за розвитком подій на Бли
зькому Сході, наводять у 
своїх звідомленнях дуже до
кладні відомості про розви
ток советських военно-підго– 
товних заходів на китайсь
кому кордоні. Згідно з їхніми 
даними в Сибіру, в Середній 
Азії і на Далекому Сході в 
бойовій готовості розміщено 
під сучасну пору до 45 со– 
взтських дивізій. 25 інших 
дивізій розміщено так, що їх 
військове керівництво може 
кожної хвилини перекинути 
на китайський кордон. От
же, разом тепер у бойовій 
готовості проти Китаю стоїть 
70 дивізій — півтора мільйо
на бійців, виряджених най– 
модернішою зброєю. Крім 
того протягом останнього 
часу збудовано в СССР де
сятки нових летовнщ, з яких, 
на думку західніх спеціяліс– 
тів. можна протягом декіль
кох тижнів перекинути на 
китайські кордони ще 60 ди
візій. 

Ніхто, очевидно, не пові
рить, що вся ця веігшчезна 
концентрація збройних сил, 
до того ж пов'язана з подіб
ною концентрацією повіт
ряної і р а к є тно - атомової 
зброї мас тільки оборонний 
характер. Ще п'ять років то
му стояло на великих сибір
ських просторах 14 армійсь
ких дивізій, тепер ці збройні 
сили збільшилися десяти
кратно. Німецький військо
вий дослідник Фердннанд 
Мікше у своїй книжці „Капі
туляція без війни", заторку– 
ючи можливості кнтайсько– 
російської війни, пише, що 
для ведення такої війни Мо
сква мусіла б на китайсько
му корДоні сконцентрувати 
яких 150 дивізій і до того 
сильні з'єднання військово– 
повітряннх сил. З наведених 
вище даних видно, що бойо
ва готовість с о в е т с ь к и х 
збройних сил разом з мож
ливостями кожної хвилини 
перекинути проти Китаю fiO 
дивізій становить уже 130 
дивізій. 

Проте, слід не забувати, 
що це ще не всі збройні си
ли, якими Москва розпоря– 
джас на Сибіру і на Далеко
му Сході. Недавно відбувся 
цілий ряд нарад представни
ків держав Варшавського 
пакту, на яких обговорюва
но плян перегрупування 

всіх збройних сил Варшавсь
кого пакту, тобто й несовст– 
ських. і перекинення на Схід 
певного числа сателітних 
дивізій. Немає сумніву, що 
відпруження на Заході, зок
рема підписання договору з 
Німецькою Федеральною Ре
спублікою, дасть можливість 
Москві перевести цей плян у 
життя. Теоретично в цьому 
напрямі уже давно йде під– 
готова під гаслом спільного 
фронту проти всіх ворогів 
„соціалістичного табору" і 
тільки Румунія не підпоряд
кувалася тому. До того ж 
також слід ще врахувати 
монгольські збройні сили, 
повністю підпорядковані Мо
скві. Як повідомляв свого 
часу американський журна
ліст Солсбері, в Монголії 
повною парою йде розбудова 
советських стратегічних то
чок і ціла країна наповнена 
совзтськими збройними си
лами. 

Тоді, як совстська концент
рація збройних сил вздовж 
китайського кордону мас яв
но офензивний хаарктер, і 
можна бути певним, що від
пруження на Заході цей 
офензивний характер ще 
збільшить, китайці підготов
ляються радше до дефензнв– 
ної війни, сполученої з масо
вою партизанською війною. 
З боку Китаю, на думку 
знавців, сконцентровано на 
кордоні понад два мільйони 
вояків так званого народно
го ополчення, яке" цементує 
ударна кількасоттисячна си
ла регулярної, добре озбро
єної армії. В китайській Вну
трішній Монголії, вздовж 
кордонів Монгольської На
родної Республіки розбудо
вується оборонну систему, я– 
ка на випадок війни з СССР 
мас прикривати підступ до 
Пейпінґу. 

Крім того в районі Пей
пінґу побудовано ракетні 
майданці, з яких можна ви
пускати ракети на Західній 
Сибір і Примор'я, а з Сінкі– 
янгу на Західній Сибір, Се
редню Азію і навіть на Ев– 
ропейську Росію. Проте. Ки
тай ще не розпор.чджас ве
ликою ракетно-нуклеарною 
силою, як також і відповід
ним числом літаків, щоб ви
тримати совстські удари, чи 
навіть самим ударити з від
повідною сИлою. Тому в Ки
таї зі зміцненою силою про-і 
дукують літаки (300 до 400 
машин місячно, головно ти
пу МІГ-19), а також гарма
ти й танки. Китайські стра
теги розраховують на дов
шу масову війну, яка вела
ся б у запіллі ворога і в я– 
кій брали б участь 30-40. мі
льйонів партизанів. 

Згаданий уже Мікше пи
ше, що совстськин генераль
ний штаб рахується з мож
ливостями вибуху війни з 
Китаєм. Немає жадного сум– 
ніву. що замирення на Захо
ді передусім спричинене мо
жливістю вибуху такої вій
ни. 

БАТЬКИ; Зв'яжіть памолодь 
ваших дітей з найстаршою 
найбільшою й найбагагшон' 
українською національною 
установою поза межами 
батьківщини, якою t Укра
їнський Народний Союз, що^ 
запевнити хм кращу б у д у 
ність, а нашій ^помаді ' 
ЧІЛЬНОМУ СвІТІ НО-ЛҐ)ЗП лМщг 
^ Л ) л ч ,ІОЧ" ' 

Д-р І.іаріон Калиневич 

БІБЛІОТЕКАРСТВО 
ЯК НОВА ПРОФЕСІЯ 

(2) 
В середніх віках найбіль– і ликим філософом, якого не 

ше чернецтво заслужилося і було перед ним і не буде по 
у впорядкуванні і перепи– | ньому". 
суванні книг переважно ре– і Отже, бачимо, що кннго– 
лігійного характеру. знавство у давні часи було 

На Русі - Україні, як зга– побічним заняттям еліти, 
дує літописець. Ярослав Му– що любила книги, сама їх 
дрий збирав книги, наймав і писала і могла собі дозволн– 
перепнеувачів - каліграфів ти їх купувати, що в ті ча– 
і навіть силою вербував пе– j сн було дуже дорогим ді– 
репнеувачів до своєї книгоз– ` лом. Так. наприклад, у По– 
бірні, що містилась при цер- |льщі за одну біблію можна 
кві св. Софії. : було набути ціле село з по– 

Особливі заслуги у книж– важним маєтком. Не інакше 
ній справі на старій Русі; було в часи гуманізму і ре– 
мав князь Володимир Ва– І несансу. 
силькович. Він сам перепису І Винахід книгодрукування 
вав книги, їх орнаментував в 1456 році обнизив ціну на 
і впорядковував. У той час книги в Европі майже на 80 
не всі наші князі вміли пн– j відсотків і тим самим ство– 
сати й читати. До таких ви– | рив можливість її поширен– 
їмків належав Володимир 
Василькович, і вже тому лі
тописець називає його „ве– 

ня серед верств, які перед 
тим могли тільки мріяти 
про купно книг. Ця епохаль

на подія дає почин до закла
дання великих бібліотек, я– 
кі постають при катедрах. 
монастирах. університетах. 

Упорядковують і класифі
кують книжки в цих книго
збірнях все ще не фахові 
бібліотекарі, які книгознав
ством займаються тільки з 
конечности або із замилу
вання. Такий стан справи 
задержується до найновіших 
часів. 

Зворот приходить аж у но
вій добі. Загальний розквіт 
людського знання, а з ним і 
зродження нових наук та 
повінь друкованого слова 
поставили нефзхових бібліо
текарів - аматорів У критич
не положення. Потрібно бу
ло більше знання, спеціяль– 
них студій і часу, щоб роз
в'язати модерні проблеми 
бібліотекознавства. 

І так з конечности вири
нає потреба нової професії 
книгознавців, вишколених у 
своєму фаху. З'єднані Стей– 
ти Америки і Англію можна 
уважати за колиску форму
вання нової професії. 

Не легко було бібліотека
рям увійти в суспільність як 

І новій професії. Змагання і 

конкуренція, що існують між 
поодинокими професіями, я– 
кі борються за привілеї, 
престиж, прибутки і впливи 
в суспільстві, сповільнювали 
розвиток бібліотекознавства 
як нової професії. Бібліоте
карям довелося боротися за 
свої права, 

Опінія і ставлення грома
дянства до нової проересії 
змінюються поволі і ступне
во. Не вишколені, неінте
лігентні бібліотекарі, що ще 
й донині залишилися в кни
гозбірнях, радше як упоряд
ники і сторожі книжок, а не 
як їхні знавці, загальмовува
ли цей процес. Треба було 
конче піднести освітній стан
дарт книгознавців. Вже не 
вистачало тільки практично
го приучування, треба було 
теоретичного знання і систе
матичної науки. 

І в таких обставинах у 18-
87 році постала перша біб
ліотекарська школа. Зорга
нізував її визначний рефор
матор книгознавства Мелвіл 
Дюї при Колумбійському у– 
ніверентеті. Ідею Дюї прий
няли й інші американські у– 
ніверситетн, організуючи по
трібні школи у себе. 

В 1923 році Чарлз Вілліям– 
ерн перевів основну рефор
му бібліотекарського вишко
лу і від того часу книгозна
вство стало академічною 
професією. 

Щоб стати професіональ
ним бібліотекарем, сьогодні 
треба студіювати п'ять років. 
Чотири роки припадають 
звичайно на університетські 
студЛ якогось предмету (фі
лософії, теології і Т. II.), Л 0-
днн рік, себто п'ятий приз
начений виключно на біблі
отечні дисципліни. 

Для кращої орієнтації на
ведемо деякі з цих дисцип
лін (взяті з Вестерн Різерв 
Юніверсіті з Клівленду: 

1) Адміністрація книгозбі
рень. 2) Історія бібліотек, 3) 
Державні документи 4) Те
орія класифікацій. 5) Книж
ки та їх читачі. 6) Дослідна 
праця в біб.потекарстві, 7) 
Документація і механізація 
в бібліотеках. 8) Спеціяліза– 
ція. 9) Джерела інформацію, 
10) Організація і каталогу– 
вання книжок, 11) Історія 
книжки. 

Наведені дисципліни з де– 
'яквмн змінами викладають 

майже по всіх бібліотекарсь
ких школах. 

Америкен Ланбрері Ассо– 
сіейшен, найбільша органі
зація бібліотекарів, що на
раховує понад 36.000 профе
сіональних сил, опрацювала 
т. зв. „мінімальні стандарти" 
для цих шкіл. І тільки ті 
школи, що придержуються 
цих стандартів, можуть бути 
акредитовані і мають право 
надавати „Мастер ов лайб– 
реді саєнс". Таких шкіл у 
З'єднаних Стейтах Америки 
є коло 35. 

Не акредитовані школи 
випускають кандидатів вик
лючно для своїх льокальних 
потреб, і абсольвентові такої 
школи тяжче1 дістатя працю 
в іншому стейті чи у федера
льній установі. 

Запотребування на бібліо
текарів у З'єднаних Стейтах 
Америки велике і тому мож
ливі деякі відхилення від за– 
гальнозобов'язуючих припи
сів. 

1927 року в Чиказькому 
університеті запроваджено 
докторат з бібліотечних на
ук. 

Дальший вишкіл бібліоте
карів відбувається у профе

сійних товариствах, а також 
під час практики, бо деякі 
стейти вимагають від своїх 
бібліотекарів т. зв. стейтових 
іспитів, які можна складати 
щойно після 5-річної бібліох 
течної практики. Склавши 
такий іспит, бібліотекар діс– 
вас сертифікат праці. 

Всімн справами освіти біб
ліотекарів керує найвища 
установа, т. зв. Ворд ов е– 
дюкейшен фор Лайбреріен– 
шіп ов де Амерікен Лайбре– 
рі Ассосісйшен. 

Спецілізація, що почала
ся в другій половині XIX 
століття і охопила майже всі 
ділянки модерних наук, не 
могла поминути й бібліоте
кознавство. Щоб іти з духом 
часу, нова професія витвори
ла також і нового бібліотека
ря - фахівця, який почав 
працювати в спеціяльннх 
бібліотеках, що, мов гриби 
по дощі, повиростали в добі 
зрізннчковання поодиноких 
наук. Спеціяльні бібліотека
рі стали потрібні для торго
вельних спілок, шпиталів, 
музеїв, дослідних лаборато
рій, летунських підприємств. 

(Закінчення буде) 

З ВАШИХ БУДВЩ-ц 

ПОРЯДНШНІ 
ХЛОПЕЦЬ 

Зустрів його над басейном, 
так само ,^амученогр”,)сапі– 
талістичною Америкою j 115 
фунтів живої ваги!), як і я, 
грішний . . . „ 

— Як життя юнє-мол,одсf 
— питаю. (А.; . 

— „Не питай, чогоіагменв 
заплакані очі", — відповів 
сольоспівом лрцятальї'--– А 
все через твого ,JIuoa` Мики
ту "-гайдамаку! Ви пустили 
у вакантному числі журна
лу гасло: ,Мсзи дівку на Со– 
юзівку!" — а в менсьдівки 
немає, от я й привіз сюди 
свого парубка. ^.v.j 

Ik і ( 
— Може його приворо

жить яка русалка f.. 
— росподи!„ Та \коли б 

приворожила! А то я маю 
клопіт з цим калікою).^ІІро– 
блему! 

— А що він, батяр? Ле
дащо? ; . ` O I 

— Ні, навпаки/ зіпіоряд– 
ний хлопчисько! І ТО'МІ/ йо
му тяжко знайти собі дівчи
ну. Ти собі уяви, ща він уже 
вісім років працюе\касиром 
у банку і ще досі ніхто його 
не ограбив. 

— Ну, то мусить бути по
рядна дитина, — кажу, : 

— Отож!.. А позиі 7 ;̂Ч моя 
покійна жінка, а його мама, 
хцо походила, як ції'колись 
казали, з доброго дому, так 
його виховала, що тепер із 
цим вихованням ні в \кут, ані 
в двері. Завжди, бувало, не
біжка напоминала хлопця: 
,^Орчику, будь чемний до 
дівчат, не поводься, як ди
кун, будь джєнтлмеио.М'І Як 
зустрінеш дівчину з мамою, 
то гарно вклонися їй, скажи 
„цілую ручки", і представся, 
як називаєшся..." Тоиому, 
офермі, так це „цілую руч
ки" вбилося в голові)Ji^o.він 
ще й тепер цілуюручкається 
і ґречно, з фнісоном\\^ланя-
сться, а дівчата, річ ясна, 
сміються з нього: „Ти, ка
жуть, з котрого сторіччя по
ходиш, що це в тебе за такі 
чудернацькі манери і наві
що тобі цей ідіотсь/аїй бон
тон придався?" СУД^ІЄ'слово 
— в наші часи дівчегіа' про– 
!сто тікають від порядного, 
добре вихованого хлуїшл... 

— Так, це справді пробле
ма, — кажу. — A `tfttkhKu в 
нього років, у твого Тбрка? 

— Скоро буде тридцятко 
на карку, — зідхнув– прия
тель. — Ситуація пріРищо не 
катастрофічна, але вже кри
зова. Треба хлопця рятува
ти. Тому я припер його на 
Союзівку. Кажуїь, цей Ква
си ще, то якийсь маґік, чаро
дій, сватає і вінчає молодих 
людей табунами! М^же^ під
шукає щось відповід-Ае і для 
мого парубка, і ' - ' ” 

`l: 'Л 
— А ги вже говорив, з– ним 

на цю тему? 
— Говорив... Обіцяв пода

ти помічну руку, хо/чЧгі(е га
рантує успіх. Призгепв мені 
рацію, що батяревііЩгше 

одружитися, ніж порядному 
хлопцеві. Але не треба,,ска
зав, втрачати надії... ' Бозя 
ласкава, —сказав. Порадив 
залишити хлопця на так зва
ний довгий вікенд Свята 
Праці, бо тоді збирається на 
Союзівці цього дівочою кві
ту та з усього світу.- Як,уме 
тоді не знайде соби дівчини 
або дівчина його, -^. то пиши 
пропало! 

lfKxep 
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КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТ
ВА В АЛОСТОЯЙСІ 

Буенос Айрес. — В Укра
їнській Семінарії в Апосто– 
лес для середяьошкільної 
молоді створено курс украї
нознавства: тричі яа," і тиж
день молодь вивчає україн
ську мову, релігійнЖЙ|обряд, 
літературу ,спів, тепер дода
но кур українських танців. 
Крім того, працює1 'суботня 
українська школа, ЛНа. кур
сах і в суботній школі дітей 
і молодь вчать о. д ф Й. Ко
валик, ЧСВВ, і о. Цд JwoHb-
ка, ЧСВВ. Отець І ^ Н ю н ь – 
ка кожної суботи по'іголудяі 
їздить ще й до містечка1 Сан 
Хозе, сказано в тижневику 
„Наш Клич" ч. 18/1,97)3, де 
навчає молодь українознавс
т в і й готує з нимні п'єсу В. 
Куліша „Ліс шумить'', н а 
відзначення 20-річче , геяертя 
головного командира УПА 
ген.-хор. Т. 'Чупринкн-Шу– 
хевнча. 



йг Ч.1ДЦ СВОБОДА^ СЯПВОТА, 6-го ^ Й Р Е С Ш 1Ш rz І 

180-лїття кобзаря Нонопленка-Запоронщя 
і Вінніпег. — Як повідом^ 
Лено в ІЛЗІІ^лнку патронату 
ррнятелів^ української куль
тури і мистецтва" у Вінніпе
гу, з липня 1970 p.. відомому 
кобзареві vB̀` Канаді Павлові 
ЇСонопленкбві - Запорожцеві 
^повннлосіь 80 років життя. 
Від 1955` року.до 1976 року 
іключно він дав кругло 500 
концертів ^'Канаді і в ЗСА, 
в тому й через радіо та теле
візіях Деякі його пісні в су
проводі -кобзи передавались 
J Україну^ "через радіостан
цію „Саобода". Маестро П. 

Коношіенко - Запорожець с 
автором книжки „Кобза і 
бандура", що вийшла кілька 
років тому в Канаді; раніше 
він наспівав довгограйну па
тефонну платівку, з 12 му
зично-вокальними точками, 
яку випустила нюйоркська 
фірма „Фолквейс". У згада
ному заклику, підписаному 
релігійними і громадськими 
діячами, повідомлено, що 
кобзар П. Конопленко-Запо– 
рожець запланував цього 
року велике концертове тур
не. 

Іїббажання з нагоди' Дня Праці 
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До відома Батькам і Учням! 
'ШКОЛА УКРАЇНОЗНАВСТВА 

к (РІДНА ШКОЛА) 

^v`l Нюарк-Ірвінґтон 
` РОЗПОЧИНАЄ НАУКУ 

В^НфВОМУ ШКІЛЬНОМУ РОЦІ 1970-71 
СЛУЖБОЮ БОЖОЮ в Українській Католиць– 
....иии^5(КІНіЦеркві.при Сенфорд Авеню 

в 9-itf Г/ОД– ранком, 12-го вересня б. р. 
По Саддебі Божій слідуватимуть впнси, розподіл 

. ^ 6 , класах і визначення поділу годин. 
\ . УПРАВА ШКОЛИ 

Концерт Музичної Студії проф. Зо? 
Марковим 

бравурою Філядельфія, Па. — 14-го 
червня у великій залі Горо– 
жанського Клюбу відбувся 
концерт учнів (ць), Музич
ної Студії гри на фортепіяні, 
проф. Зої Маркович. Кон
церт пройшов з успіхом. За– 
ля була повиповнена бать
ками учнів і численно зібра
ними гістьми, захопленими 
грою учнів (ць). Заповідала 
асистентка проф. 3. Марко
вич Зоя Граур-Корсун. 

Програма о х о п л ювала 
твори західньо-европейських 
і українських композиторів. 

У. першій частині концер
ту були 43 виступи учнів 
(ць) Студії, в тому 26 сольо
вих. гСонцерт розпочала 5-ти 
річна Ольга Василів, яка 
вивчас гру на фортепіяні 
щойно два місяці. Ніна Па– 
цовська і Леся Крих викона
ли свої музичні п'сси незви
чайно вдало. Христина Квіт
ка. Тоні Полумбо, Юлілна 
Квітка, Мирон Касіян, Олек– 
сандер Граур, Люба Прнш– 
ляк, Рома Касіян, Таня Фа– 
ріон,Лорейн Доманська, Ма
рія і Таня Німилович від
значилися свосю доскона
лою музичною технікою. 

Найгарніше грали: Сара 
Клевел, Юрій Іваськів, Яре
ма Скіра, Олег Кондрат, Е– 
ріка Райбріч, Світляна Квіт
ка, Надя Мельник, Маріян– 
на Пришляк, Яоослав Бер– 
надин, Оксана Кондрат і Зо– 
ріян Дубенко. 

Патриція Леонард вивчас 
гру на фортепіяні щойно 
півроку, але виконала п'сси 
другого року і грала дуже 
добре. 

Удругій частині концерту 
гоали вже заавансовані уч
ні, та виконували складні 
музичні твори з незвичай
ною вмілістю. Ось вони: Пе
тро Полумбо, Марія Мадай. 
Христина Кушнір, Юрій 
Пенцак і Лавра Райбріч. О– 
соблнво відзначилася .тут, 
Тамара Петришин .яка чу
дово в и к о н а л а Баха — 
,,Сольфеджістто" і з такою 

ШЕВЧЕНКОВІ 
ДУМИ І ПІСНІ 

Анг. і укр. тексти 
Ціна 80 центів 

"SVOBODA" 

81-ЯЗ Grand Street 

J - r ^ v ґЧгт V J Л7ЯГМІ 
І Т Т Т Т Ж Г Г Т Г Г Г Т Т Т У Г Г Г Т Т Т Т Т Т Т Г Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Г Г Т Т І 

Балетна Школа 
РОМИ ПРИИМИ-БОГАЧЕВСЬКОЇ 

” ' ПОЧАТОК ШКІЛЬНОГО РОКУ ТА НОВІ впнси 
НЮ.ИОРК — 14-го вересня, год. 3-тя по пол. — УНДім 
ПОПКЕРС — 15-го вересня, год. 3-тя по йол. — Школа св. Мнхаїла 
НЮАРК — 16-го вересня, год. 3-тя по пол. — Школа св. І. Хрестителя 
НЮ ИОРК — 19-го вересня, год. 1-ша по пол. — УНДім 
НОВІ ВПНСИ РАНІШЕ одну годину у вищезгаданих днях. 

Телефонічні інформації (212) OR 7-7187 
р з я я з а я д Е С д і х іхххххпхххтххххххххтпхххглххх^хххххз :хгххд .хдгхххіхх і 

НЮАРК-ІРВІНҐТОН і ОКОЛИЦЯ! Увага! Уваги'! 
``" V`. У К Р А Ї Н С Ь К И Й О П Е Р Н О - Д Р А М А Т И Ч Н И П А Н С А М Б Л Ь 

тд”'ггрютекторатом Українського Конгресового Комітету Америки, !Іюарк, II. Дж. 
- після успішних вистав в Ню Порку 1 Вруклиігі. виконай історичну п'г.су 

ми '.і на 4 дії зі співами ти танцями 

„ Н Е В О Л Ь Н И Н " 
. t ` - за поемою Т. Ш Е В Ч Е Н К А 

Усченгзував: М. Кропшипп(ький Музика: М. Кропнвницького, М. Лисенка 

Неділя, 20-го вересня 1970 р. Год. 5-тавеч. 
” `` HWINGTON HIGH SCHOOL, Clinton Avenue, IRV1NGTON, N.J. 

В и к о н а в ц і : 
запорожець і КОБ”АЛЬ ВАСИЛЬ (старий 

ЯРИНА (його дочка і 
СТЕПАН (його годованець і 
ОКСАНА (дівчина) 
НЕДРИШТИП (бандурист) 
З^МфРОЖЩ; 

Т. Федорович, Драм. Театр, Харків 
Т. Лихолай, оперна співачка, Київ 

М. ЯГ)лонськнй, яктор УТА 
М. Дубровгька, Драм. Студія, Львів 

Крутслькицькнй, мол., Оп. Ансамбль 

.1. Репітрошіч, оперннп НЕПЛЮИ - - . 
ОПАРА 

Ч Н КУКСА 
г h ГОЛОЩУ К 

ПОКРИШКА . . . . . -
\І.- лі ПОДОРОЖНИИ 
rt `r Д Ж У Р А . . . 

Запорожці, невольннки, селяни, дівчата, турки. 
,jtV - , Камерна оркестри; Мішаний і МужееьіліЛ Хори Ансамблю 

Му^ич,іінп керівник: Р. Степпняк– Режисер: Т. Федорович. Сценічне оформлення 
,ЛЇЧ Яблонс-ьіаїй. Концертмайстрн: Т. .'Іевнцький і її. Іїоснй, ЛЬВІВСЬКА опера. 

Річ ді(.тьея па Україні і в Туреччині. 
прн касі театру від год, 'Л:Л0 по пол 

півак. Львів 
От. Вончук 

І. ЛІ а кар 
Г. Пащах 

.Іукіниськнй 
І. Ткачук 

Л. Плгскун 

самою музичною 
заграла Світляна Мельник 
— Бетговена „Німецький та
нок", а також Портія Рай
бріч, яка виконала Шопеяа 
,,Польонез" і Люїза ГрауРі 
яка заграла Рахманінова 
„Полішинель". Слід відміти
ти, що Люїза Граур - це 
талановита піяністка. Вона 
зі свосю сестрою Зоєю за
грали наприкінці концерту 
Гайдна „Циганське Танго" 
і викликали бурхлвиі оплес– 
кислухачів. 

Після закінчення концер
ту вдячні батьки піднесли 
проф. Зої Маркович китицю 
квітів і дякували за її труд. 

Пані Зоя Маркович — це 
професорка Київської Дер
жавної Консерваторії, похо
дить з родини українських 
артистів. її мати знана ар
тистка Ара Лаврівська а тіт
ка — відома артистка укра
їнських театрів Саксагансь– 
кого — Люба Ліницька. 

У своїй школі проф. Зоя 
Маркович продовжує мето
дику школи композитора 
Фр. Лішта, творця угорських 
рапсодій. її вчителем був у– 
чень геніяльного Лішта — 
проф. Янкелевич. 

Проф. 3. Маркович дбає, 
щоб її учні вивчили музич
ний стиль славних компози
торів, і в сольовій грі, і в ан
самблях. 

Музична Студія проф. 3. 
Маркович стоїть на високо
му мистецькому рівні. 

Важасмо нашій славній 
піяністці проф. Зої Марко
вич якнайкращих успіхів у 
її дальшій праці. 

Щасти, їй Боже! 
Проф. Іван Попель 

Відділ ОЖ ОЧСУ в Чикаго працює 
Коли 0 ми так провели 

прожектором по ..Чикаго, то 
напевно зупинилися б і при
глянулись ДО ДІЯЛЬНОСТІ! ще 
досить молодого, але вже до
волі сильного й активного 
Відділу ОЖ ОЧСУ, головою 
якого є п-і Надія Голяш. Ко
ли п-і Уляна Целевич, го
лова Головної Управи ОЖ 
ОЧСУ в ЗСА, запропонувала 
заснувати Відділ у Чикаго, 
тоді було нас п'ять пань, а 
саме: Надія Голяш, Марія 
Косарчин, Надія Ярецька. 
Стефонія Галамай і.Ангелн– 
на Срібна. Завдячуючи п-і 
Стефанії Галамай ,яка енер
гійно й віддано працює, наш 
Відділ нараховує, сьогодні 
120 членів. 

Відділ засновано 9-го ве
ресня 1968р."За той" часпвід^ 
буто багато імпрез. Заходом 
ОЖ ОЧСУ відбувся літера
турний вечір в Чикаго, на я– 
кім почесним гостем був 
наш відомий письменник Л. 
Полтава. Літературний вечір 
відбувся при чайку й солод
кім печиві, яке наші п-ні са 

вольного Фронту. Крім ім
през, Відділ ОЖ ОЧСУ що
року на Різдво ft на Велик
день висилає пачки воякам– 
українцям до В'єтнаму, які 
там, далеко від нас, б'ються 
з найбільшим ворогом люд
ства, комунізмом. Пачки ви
сипається харчові, а в них 
усе те, що скоро не псусть 
ся, як тісточка, сушена ков 
баса, горіхи, цукорки та ово
чеві порошки, які вони вжи
вають до пиття з водою. На 
Різдво вкладаємо у кожен 
пакунок свічечку з синьо-
жовтою стяжечкою, а на Ве
ликдень, — писанку, а та
кож карточкн із святочни
ми побажаннями. За ті пач
ки наш Відділ дістав писем
ну подяку від Головноко
мандувача а м єриканськнх 
"військ^ у В'єтнамі, а від са
мих наших вояків дістаємо 
дуже зворушливі листи з 
подяками. Трапляється й та– 

25-річчя „Руского Слова" в Югославії 
аз 

Цього літи і тнуяо 25 ро
ків від часу появи першого 
числа в м. Руский Керестур 
v Югославії газети для w -
раїнського - русинського на
селення в тій країні, під на
звою „Руске Слово". Дня 15 
червня 1945 року вийшло 
перше число „Руского Сло– 

\т j ва", накладом 800 примірни
ків. Нині газета виходять у 
м. Новий Сад .накладом 2.-

400 примірників, у редакції 
працюють дев'яті журналіс
тів. На жаль, „Руске Слово" 
не надходить регулярно за 
кордон, ані його не одержує 
редакція „Свободи". На те
риторії Югославії, головно в 
районі Руского Керестуру та 
Бачки, проживає понад 40.-
000 українців - русинів. їх
ні часопис виходив ще й пе
ред комуністичною Югосда– 
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Закінчено вписи на Лювенсьний 
університет 

Брюссель. — У серпні за– винен мати закінчену серед
ні нчились вписи на католи
цький університет у м. Лю– 
вені, Бельгія, де українці 
мають змогу перебувати в 
своєму студентському гурто
житку, провадити товарись
ке життя; за посередницт
вом архпепископа Івана Бу– 

чори за нашими старими 
звичаями. Вечори проходять 
весело, в товариській атмос
фері. Однією з найкращих 
імпрез нашого Відділу, які 
вже ввійшли в традицію, с 
Свято Весни з гагілками, а 
осінню — Обжинки за всіма 
нашими гарними українсь– 

чка українські студенти мо– 
ке, що дехто з наших хлоп– І жуть одержати стипендії від 
ців і не вміють писати по– і Апостольського Престолу з 
українськи, але та іскорка' Риму. Студенти слухають 
національної гордости, що- щотижня двогодинні викла– 
він українець, розгоряється д„ на Курсі Українознавст– 

мі приготовляли. Щороку І п о одержанні дарунку. Наші в о. Кандидат до вступу в 
влаштовуємо Андріївські Ве– \ юнаки бачуть, що ми хоча й Лювенський Університет по– 

далеко від них, але не забу
ваємо і завжди стараємося 
втримувати тісний зв'язок із 
ними. Адреси наших юна
ків у В'єтнамі пересилаємо 
до українських студентських 
осередків, щоб наші дівчата– 
студентки листувалися з ни
ми, уприємнюючи їм час у 

ню освіту й добру характе
ристику місцевого українсь
кого душпастнря, пройти 
курс українознавства при У– 
країнському Вільному Уні
верситеті в Мюнхені, чи вдо
ма, в місті поселення. Для 
зацікавлених на майбутнє 
подаємо адресу, де можна 
одержати докладні інформа
ції про вступ на той Універ
ситет: 

Rey. Kit Iwan, 
HalfmaartBtxaat 15, B-3000 
Lueveni, Belgium. 

-

Стипендистки СУД в Бразилії 
Філадельфія. — Головна 

Управа Союзу Українок А– 
мернки в журналі „Наше 
Життя", ч. 7/1970 інформу
вала, що „число наших сти– 
пендисток у Бразилії збіль– 

пашплп . ^ п И И В g W - ? " І далеких 'ДЖУНГЛЯХ сеоед вн–' ШУСТЬСЯ"- В я ^ третій рік ними звичаями. Танки й піс– Далеких джунглях серед вн–, ' : л м л г - , їв „,-^І,ІД 
ні, пов'язані з тими святами, хору боротьби за людські ^ " л а є допомогу 18-л,тнж 

права з кровожадним без– ^УЛЄ”ТЦІ пмиазп і е р е з і 
божницьким комунізмом. і Шишук із Барра Гранде 33-

У одному листі наш юнак і ' В і ^ 1 л С У А в Клівленді; 

виконують по-мнетецьки мо
лоді дівчата з СУМА. Відділ 
наш завжди й усюди бере 
активну участь у всіх імпре
зах, які тільки вібуваються 
з раменн Організацій Внз– 

У В А Г А : УВАГА! 
ІІОРУЧАЄМО ЧИТАЧАМ ЦІКАВІ ВИДАННЯ 

Д-РА В. О. ЛУЦЕВОГО: 
В. Ігнптісико: Бібліографія укр. щити 1816-101(1 522.М 
О. Сипявськнй: Норми укр. літературної мови . . 12.50 
М. Зеров: Д о джергл. ЛІт.-критнчні статті. 10.00 
Галицько-Волнпськісп літопис is пер. Т. Коотрубн 7.00 
М. Гнатншак: Історія української літератури 3.00 
М. Кордуба: Територія і населення України . 2.50 
П. Тичина: Золотий гомін. Ранні ноелії 2.50 
Л. Українка: Кояркня. Драма, 1 0 0 
Геродот: Опис СкитіІ І,„ 2.50 
В. Луців: Гетьман Іван Мазепа -– 3.00 
В. Луців: Агапій Гончаренко (англомовна) 3.00 
В. Луців: І слава і гордість. Есеї з 1ст. України 3.00 
В Луцін: Українці і польське повстання л І8вЗ 1.00 

(англомовне) 
Всі налваїгі книжки видані малим накладом і по– 
ручасмо їх нашим педагогам і студентам куроіи 

украніознавства та ііггеліґентннм читачам. 
Прохасмо замовляти: 

SVOBODA. Я1-ЯЗ Grand StTfjet, Jentey City, N J . 07803 
або у видавця: 

ZIIYTTTA І SUKOI.A. Dr. Wasyl О. Lootw 
418 W. Nlttany Ark, State College. Pa. 16801 

просив нас, щоб вислати йо
му український національ
ний прапор, щоб разом із 
американським п р а пором 
повівав над окопами, кажу
чи світові, що нащадки слав
них козаків, діти хоча й по
неволеної тепер Москвою, а– 
ле нескореної України, бо– 
ряться в рядах американсь
кої армії за право вільно ду
мати й жити кожній людині 
на землі, а не в ярмі. Такий 
пропор п-і Косарчин, чле'я 
Управи нашого Відділу, ра
зом із своїми донями виши
ли й відіслали юнакові, я– 
кнй просив. Як заступниця 
голови нашого Відділу, мо
жу з гордістю сказати, що 
ОЖ ОЧСУ в Чикаго працюв 

І для добра й користн нашої 
української спільноти на чу– 

! жнні й бажаю нашому Від– 
| ділові дальшого розвою й 
І продуктивної праці на віль– і 
| ній землі Вашингтона, для 
j добра й слави України. 

Ангелина Срібна 

101-ий Відділ СУА їм. Л. Ко
стенко в Чикаго дав стипен
дію Ользі Галицькій, вихо

ванці Інституту св. Ольги в 
Бразилії; третю стипендію 
уо^ндував 68-ий Відділ в 
Сиракюзах для студентки 
Юлії Слободи; четверту, хоч 
неповну, стипендію уфоаду– 
ваВ 64-ий Відділ в Ню Нор
ку для майбутньої вчитель
ки Катерини Хом'як. Всі 
стипендистки — н а щ а дки 
третього покоління, наро
дженого в Бразилії, і всі 
вільно володіють українсь
кою мовою. 

- , г 

ми 

УВАГА! УВАГА! 
Мовознавці, Поети, Письменники, Викладачі ук
раїнської мови. Вже появився з друку перший 

УКРАЇНСЬКИЙ ЗВОРОТНИЙ 
СЛОВНИК 

що його уклав ВАСИЛЬ НШЬОВСЬКИП 
Словник охоплює близько 60,000 слів, друкова
ний на доброму паперіу тв твердій полотняній 

оправі. 
Ціна SI4.50 

Замовляйте у 
UKRAINIAN BOOK STORE 

10205 - 97th Street 
EDMONTON 15, ALBERTA, CANADA 

Книгарням відповідний опуст. 

Передпродажа програмок п крамниці Дніпро 

; ; іг.ои 

здвш щщшіттамнсшктгт---щ т ` ж– т: ш ш -а 
GyUcJta, 19-го вересня 1970 р. 
Го^Ль Шератон - Чикаго 

5ft5 N̂  Michigan Ave., CHICAGO, 111. 
В програмі: 

ЙІЮ.веч.-КОКТЕЙЛ 
7,-00'̂  ВЕЧЕРЯ 
9г(Й - ТОВАРИСЬКА 

':. ЗУСТРІЧ і БАЛЬ 

j I T T T T T T T T T T T T T K T T U X l l t X Y Y T Y T T X T X r X X I X I l X X X y 

„СЛОВО" ЗВІРНИК Ч. 4 
Вже друкується і скоро появиться в продажу 
„СЛОВО" збірник ч. 4, Об'єднання Українських 
Письменників в Екзнлі. Збірник ч. 4 як і попе
редні Збірники в твердій оправі, на доброму 

папері. 
Ціна в передплаті до 15 вересня 1970 р. — S7.00 

Ціна по 15 вересні — S8.50 
Головний склад знаходиться у 

UKRAINIAN BOOK STORE 
10205 - 97th Street 

EDMONTON, ALBERTA, CANADA 
Книгарням і кольпортерам відповідний опуст. 

СЛІДАМИ ПОХОДУ 
КОВПАКА 

Група колишніх учасників 
большев. маршу партизана 
Ковпака, писали „Известия" 
з 26 серпня, пішла шляха– 

; ми походу в Карпатах, роб– 
| лячи фотознімки й фільму– 

ючи ті місця, записуючи на 
магнетофонній стрічці спо– 

, гади про бої в окремих ра
йонах. ,.3'їхались партизани 

j з Прикарпаття, Москви, Но– 
; военбірську. Тбілісі" . . . Як– 
і що та група складасться з 
| дійсних учасників переходу 
j ковпаківців, то напевно у їх– 
| ніх спогадах не раз і не дві– 
І чі буде згадана героїчна У– 

ПА, яка настільки шарпала 
І большевнків. що той похід 

не дав реальних наслідків. 

САМЕ п о я в и в с я : 
ЖУРНАЛ 
„ОГЛЯД ПТАРІГ ' , ч. 33 

Спеціальне виданий про ук
раїнську музику 1 споріднені 
ділянки. Нариси про україн
ську культуру і П спадщину, 
про народні пісні я танки, на
родне мистецтво, українські 
національні струнні Інстру
менти. 8 сторінок нот україн
ських мелодій, в обрібці для 
гітари. Гарно Ілюстрований 
журнал, на першоякісному па
пері, елегантна обкладшгка. 

Ціна 1 примірника: 3 дол. 
Чек або „моігі ордер" слати 

на адресу: 
ТИК GUITAR REVIEW 

409 East ."VOth Street 
NEW YORK. N.Y. 10022 
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За почином Федеральної Кредитової Кооперативи „Самопоміч" в Чикаго, Ілл. 
З НАГОДИ її 20-РІЧНОГО ІСНУВАННЯ - відбудеться 

ЗУСТРІЧ З ВОЛОДИМИРОМ КУБЮ0ВИЧЕМ 
ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ НОГО 70-РІЧЧЯ 

Гоповні промовці на Зустрічі: д-р Василь Маркусь, інж. Богдан Біпинський та 
проф. д-р Володимир Кубійович 

і J L J L I . М і л і л и м л – ж в - и ВІ - в у в -Ві їв. Ш' u`жммя^шшятьттшіф^іЖШіШ\ШїШ\ 

ЛІ.ПШОСЛ СУМНОЮ вісткою 
з Родиною, Лрпяте.-хямн і ЗІИІАОМИМН, 

що у вівторок, 1-го вереоія 1970 р. на в9^гу році 
упокоївся в Возі 

наш Найдорожчий 
МУЖ, БАТЬКО. RPAT 1 ДІДУНЬО 

АНДРІЙ ПЕРЕТЯТКО 
учасник Визвольних Змагань, 

нар. 29-го листопада 1901 р. в селі Грусятичі, 
нон. Бібрка, Украйні. v 

П А Н А Х И Д А відбудеться я п'яттщю, 4-го 
1970 р. о год. 8-ій воч. в похороіпюму заведсяяі Петра 
Яреми в Ню Порку, Н. П. 

ПОХОРОН відбудеться в суботу, 5-го вересня 1970 
року а того ж заведешія о год. 9-ій рано до церкви св, 
ІОра, u відтак на цвинтар St. Rcymont в Бронхсі, Н. П. 

В глибокому смутку: 
дружина АМАСТАСІЯ 
дочка МАРІЯНА КУНИЦЬКА з мужем 

МИКОЛОЮ та дітьми: ГРИГОР1СЛІ, 
МАТВІСЗМ, ШЛЕМ, АНДРШКОІО. 
ЕПМ1 і ЛОРЕІО 

син СТЕПАН з дружиною АНТОНПІОІО 
сестра КАТЕРІГНА КОНКОЛОВСЬКА 

з мужем ВАСПЛЕМ 
В І Ч Н А ПОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

і 

. -

I I 

-S 
В ДРУГУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТН 

нашого Найдорожчого, ніколи Незабутнього 
МУЖА, БАТЬКА, БРАТА 1 СТРІІПКА 

сл. п. мгра Ярослава Степана 
СПОЛЬСЬКОГО 

буде підправлсіш 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЙША Б О Ж А 
у ЦЕРКВІ СВ. О. МИКОЛАИ 
прн Квін-Белвудс у Торонті 

в суботу, 12-го вересня 1970 року 
о год. 11-ій рано 

я 
Після Служби Божої, о год. 13-ій 
на ЦВИНТАРІ ПРОСПЕКТ 

"(Текція ЙІИиа,' в і з д Від яул. Роджеро) 
відбудеться 

ПОСВЯЧЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА 
НА МОГИЛІ ПОКІЙНОГО 

Просимо Родину, Д р у з і в і Знайомих язмтн участь у Бо– 
гоолужскнях та разом з нами помолитись :іа Вічний 

Спокій Пого Дупгі. 
Горем прибиті: 

дружила — МАРІЯ 
ейн - - ЮРКО з дружиною МАРУСЕЮ 
донька - ^ ХРПСТЯ ` 
СИН - М И Р О Н 
брат — РОМАН з дружиною СЛАВОЮ 

1 Доньками 
братаїлгч — АНДРІП 

В СОРОКОВИЙ Д Е Н Ь ТРАГІЧНО! СМЕРТІ! 
бл. п. ОКСАНИ ГРУШКЕВИЧ 
1 МОТРІ ГРУиіКЕВІІЧ-ВІГУН 

аамість квітів на могилу 
10.00 долярів 

на Фонд Плахтової Домівки в Дітройті сістадають 
Ся ся і Микала З А Л О З Е П Ж І 

' "І 

За картами вступу зголошуватись до 
каси „САМОПОМОЧІ" 
2351 W. Chicago Ave., Tel.: HU 9-0520 

Прибуток призначений на закінчення друку Енци
клопедії Українознавства. 

ДО МАСОВОЇ УЧАСТИ В ЗУСТРІЧІ ЗАПРОШУЄ 
УКРАЇНЦІВ ЧИКАГО Й ОКОЛИЦІ 

МІЖОРГАНІЗАЦШНІШ КОМІТЕТ 
” - г ” - ^ і mwmmimtmm^mym^m -Шіт^Ш^^^-^^^тШ 
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Прсщя 
MALE 

FACTORY 
H E L P 

” Assemblers 
^ Material Operators 
^ MiH Operators 
Starting wages 52.45 to 
33-50 per hour. Leading sup
plier modular classrooms. 
Steady work. Overtime. Ex

cellent benefits. 
Apply in person 

EDUCATIONAL 
INDUSTRIAL 

FACILITIES, INC. 
Marlboro Industrial I'U. 

Vandenberg Rd. off Rt. 79 
Marlboro, N.J. 

Молода українка воює за -нові дерева 
Джамейка, Н.И. - Моло– 

RELIABLE CLERK 
WANTED 

For shipping and packing. Be
ginning w a g e 52.50 an hour. 
This work is steady. Good 
working conditions. 40 hours a 
week. Good fringe benefits. — 
Apply: —Swift and Sons, Inc.. 
218 Little Falls Road. Cedar 
Grove, N,J. (201) 857-0450. 

Mr. A. Sapor! to, Office 
Manager. 

SERVICE MAN 
LIFT TRUCKS. ELECTRIC 

Experienced electric t r u c k s 
travel in N.J. Good starting 

salary, benefits. 

ASTORLYN JERSEY 
Linden, N J . 925-7733 

Читайте українські книжки 
і газети, бо часте читання 

веде до просвіти, ш просвіт 
— ия сила 

Замовляйте 
тільки 

Спеціяльні 
Цертифікати 

Рублів 
на Україну 

Спеціяльні рублі, пнртні 
|чотирикратно стільки, 

що звичайні рублі. Іл і 
І Спеціальними Цертифі– 

катами Рублів Ваші сво– | 
і яки зможуть дістати все. 
'чого захочуть у крамми-
цях. де продасться то– 

Іварн за чужу валюту, 
Внсшпоснлторгу, - - або 

І за частинку нормальних 
цін: насправді за одну 

| четвертину нормальних 
цін, а то й менше. Деякі 

(товари оцінені так низь
ко, що вони рівняються 

, вартості 10 рублів за од
ного доляра. Замовляй– 

, те наш новий каталог 
він нічого не коштуй! 

Ви перекопастесн. що 
І Спеціальні Цертифікати 

Рублів г. найкращим да– 
і рунком для Ваших і:рев
них. Достана до дому за 

'3-4 тижні. Щиа: 2.13 до– 
,ляра за один спецілль– 
Іннй рубель. Рішуче нія
ких інших оплат. Повна 

(Гарантія. 
Замовлннте тепер; 

| Замовляйте тільки через 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
Second Floor 

N E W YORK. \ . Y . 10010 
Tel.: 982-1580 

Жадайте нашого ноиого 
каталогу даром. 

( Д У Ж Е ВАЖЛИВО: 
Притик, мп замовлення 

автомобілі і помеш– 

да українка, вчителька мис
тецтва в Ендрю Джексон 
гай скул в Кембрії, зелено– 
ока Ірина Несторовнч напо– 
ляі-ас на своєму: вона не 
хоче дозволити нюноркській 
телефонічній компанії вста
новити на її гарній, зеленій 
вулиці телефонного стовпа, 
зате домагається від міста, 
щоб воно посадило там нове 
дерево. Газета .,Лонг Аіі– 
ленд Прес" з 29 серпня по
містила фотознімку, на якій 
видко п-у Ірину Несторовнч 
і иоліциста, котрому вона 
сказала: ,,Спершу ви мене 
хіба заберете звідси силою, 
аніж ,,прикрасите" нашу зе
лену вулицю телефонічним 
стовпом". Три тижні тому 
міські робітники внтягли з 
землі на 87 вулиці 15-літньо– 
го золотого клена. Телефо
нічна компанія хоче вкопа
ти на тому місці стовпа, але 
Ірина Несторовнч, яка при
була 21 рік тому до ЗСА, 

г̂ Праця ^ 
о MALE 0-
ELECTRICIAN Hourly rate 

SJ.Gl pins shift differential, 
all big company benefits, in
cluding Blue Cross, Blue 
Shield. Major Medical, Life 
Insurance, Vacation, etc. 

Man should be familiar with 
power transmission, and solid 
state electronic. Contact 
Mr. J. J. Gallagher, Kaiser 
Aluminum ft Chemieal Corp., 
24 Kilmer Rd., Edison, N . J. 
(201) 985-0700 

An equal opportunity employer 

^ Праця 
e MALE A F E M A L E 

TEACHERS WANTED 
Woman Physical E d u cation 
Teacher (Junior High) ; Man 
Physical Education T e a cher 
(Elementary) ; Special Educa
tion Teacher (High School) ; 
Art Teacher (Junior High) . 

Write: 
Superintendent of Schools, 

Board of Education, 
Fulton. N.Y. 13069 

COOKS (2) 
A.M. for Catholic Girls College. 
Full time. Time Sc half over
time. 2 weeks vacation, fringe 
benefits. Good working condi

tions. Good pav-
Cnll (914) 631-7223 

Tarrytown, N.Y. 
For appointment. 

COOKS A COOK-
MANAGERS 

For Public School System. 
Reply by Calling 

(914) 359-3320, Ext. 210 
Orangebufg, N.Y. 

^ Праця ^ 
| HELP W A N T E D F E M A L E | 

WAITRESS 
For busy restaurant serving 
lunch ind dinner with 9 p.m. 
closing. Must have pleasant 
personality and knowledge 
(if fi!i" dining room u cock
tail service. Employment is 
permanent under g(K)d work-
ins conditions with good 

p a y Aftnii itestaurant. 
Columbia Turnpike and 
Hanover ltd., Florhiun 

Park. N..1. (201) 377-1Я71 

її мати п-і Ярослава, їхній 
вуйко Михайло Савчнн. д-р 
С. Краузе, п. А. Машке й ін
ші мешканці вулиці влаш
тували своєрідну демонстра
цію й домагаються, щоб мі
сто посадило там деревину. 
тим більше, що цей 1970 рік 
проголошений в ЗСА Днем 
Землі Представник телефо
нічної компанії пояснив де
монстрантам, що компанія 
не має ніякого відношення 
до насаджування дерев. Він 
сказав також, що компанія 
видає мільйони й робить все 
можливе, щоб прокладати 
дроти й кабелі під землею, 
але не всюди на це є змога. 
Поліція розмирила демонст
рантів і робітників, однак, 
жителі вулиці будуть далі 
добиватись свого права — 
мати на своїй вулиці зелен! 
дерева, а не стовпи. „Лонг 
Айленд Прес" подав, що п-а 
Ірина Несторовнч — укра
їнка. 

Замикає ріка Дністер 

Ріка Дністер ,що розпочи
наються невеликим струмоч
ком на схилах Карпатських 
гір .вважається „національ
ною рікою" в Молдавії ттг 
Молдавській АССР, поеш' ження Дністра приведе до 
складають там про неї та
кі ж вірші, як в Україні про 
Дніпро. Але Дністер, рані
ше повноводний і багатори– 
бннн у Молдавії,,тепер міліє, 
забруднюється, цінні породи 
рнб в ньому вже загинули. 
..Правда" з 27 серпня в Ла
рисі „Як допомогти Дніст
ру'"' подала, що підприємст
ва Хвяно - Ф р а а к і вської і 
Львівської областей злива
ють у Дністер непотріб, за
бруднену нафтою і хемікалі– 
ямн воду тощо, з „колгосп
них господарств течуть у 
Дністер гнійні рівчаки". 
П р и т о к а Дністра, річка 
Стрий, несе в Дністер „наф
тові плями". І в самому Ки– 

RN'S 
Р Е Є С Т Р О В А Н І 

М Е Д С Е С Т Р И 
Надзвичайна нагода, у домі 
для старших віком. Потрібний 
досвід аверхннка. Бажана 
жвавість думки й уява. Віль
ні пех ади директора, асистен
та директора і LPN"s. Платня 
аа умовою. Околиця Вушвік 
на Круклині. Кликати за 

дальшими інформаціями — 
(212) 45Л-в740 

;( І І И І О Н ) 

MECHANICAL ASSEMBLERS 
AND 

SPRAY PAINTER 
Opportunity with large blue chip company for 

experienced mechanical assemblers and spray paint
er. Experience must be \ \ - " with Ілгцс construction 
equipment. 

In addition we are starting an afternoon-night 
shift, 4 P.M. to 12:30 A..W. If interested and qualified 
contact us. Excellent fringe benefits. 

JNGERSOLL-RAND CO. 
2 FAfKRELD CRESCENT, WEST CALI)WELLTN.J.' 

An Equal Opportunity Employer 

tXXXXXIXIXXXXXXXIXXIXXXX 
Ш/^ГСТ K IIIHJHIKO відомі ЧАПЛІ ЗЕЛА МОНАХА! 
f / / j p X Хатні ліки з роду в рід' Славетне природ

не лікуваіпія численних недуг. Вибирайте 
й почунайте себ(г краще' Мішанка чайних 
зел ч. 1 - на артрит, печінку і жовчевкй 
мішочок. - ч. 2 — на нсігграіїність і гааи, 

З - легкий прочішгунальний Чай, -
— ч. 4 — нерви, безсошіісгь. - Ч. 5 -
нирки, сечовий провід. ч. Ю ревма
тизм, серце, ч. 11 - прігродне зменшу

вання ваги. Кожна вел. пачка, включ, пер(чнлку. 52.50. 
Поручасмо вигідні ЧАННІ З Е Л А В ПІГУЛКАХ: 

ч. 16 — 100 пігулок, щоби стратити вагу 53.00. ч. 25 — 
80 піг., артрит, печінка 53.00. ч. ''6 50 піг.. ггрочгацу– 
вальиі зела 52.00, ч. 27 — на аідпруження і кращий сон 
52.00. ч. 39 — китайський .корінь Джінлеііґа". S0 тгіг., 
для мужчин 512.00. ч^57 на ревматизм і серце, 80 т г 
53.00, ч. 59 - на нирки. М) mr S3 00, ч. ІЗ всі природ
ні вітаміни ft мінерали, 100 шт 55.00. ч. 18 роменопе 
мило, 75 центів, ч. 22 —- рослинний плин на волосся 52.50. 

Подайте число бажаного чаю й пігулок. Подавайте 
виразно докладігу адресу. Залучіть „мені ордер" або чек 
й добавте 2096 на пересилку. Не висиласмо на „СОД". 
Monk's Herb СвЬ, 292-і Milwaukee Ave.. Chicago. 111. 60618 

И п т г т т т т т т ї т г т п т і т ї ї т я т т ї ї ї ї і т м і н и ї т і 

HE ТРЕБА ДОВГО 
J ЧЕКАТИ 

ЗАЖИИТЕ ЩЕ СЬОГО ДНІ Д-ра И. МІЛЛЄРА 

З І Л Л Я 
J. MILLER'S PURE HERB COMPOUND tf 6, 

а вже за кілька годин, а найдальше слідуючого 
дня почуєтесь ліпше. 

Це зілля ділае дуже скоро і є дуже поличне 
в слідуючих недугах: кваси жолудка, запір, не
стравність, гази, відбивання, завороти голови, 
біль у крюках і інші недомагання. 

Ціна одної пачки S 10.00, а якщо хочете для 
своїх приятелів, тоді 3 пачки тільки — S20.00. 

Якщо Ви незадоволені протягом 24-48 го
дин, зверніть пачку, а гроші будуть Вам сейчас 
повернені. 

Пишіть зараз, долучуючн чек або моні ор
дер на адресу: 

THE MILLER CO., INC. 
Dpt. 41 

790 Broad Street - Newark, N.J. 
i i H H i i M U H i n i i m n H i H i n H N i n i n t i i 
i t i T t T t H t n n i M T m t t n t T T T T i T m i i i i i i r 

П О Т Р І Б Н О 

Л І Н О Т И П І С Т А 
до Друкарні „Свободи" 
Добра платня, беиефіти, платні вакації, 

добрі умовний праці. 
Голоситись: 

SVOBODA, 81-83 Grand St., Jersey City, N.J. 07303 
Телефон: (201) 434-0237 

або з Ню Норку: ВА 7-4125 
икттттуутгттугттугтттттгттіттттхі 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

(ліценція В/О „ВНЕШПОСПЛТОРГ") 
добре відома фірма, яка на протяаі багатьох літ скоро 
і точно обслуговує своїх багиточислеиинх клієнтів у ви
силці пачок-дарупків в Україну й інших частіш СССР. 

В!дборець нічого не платить. 
Тисячі задоволених клієнтів. 
Всі посилки забезпечені. 
Гарантована скора і точна достана. 

Всі наші відділи мають на складі великий вибір ппеоко– 
акіспих товарів по дуже поміркованих цінах. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

affiliated wi th PODAROGEFTS, INC. 

приймає замовлення на ЦЕРТИФІКАТИ ДАРУНКІВ, 
— холодільинки, телевізії, радіо traiislHtor, звуко-запн– 
еувачі і багато інших товарів, також АПАРТАМЕНТИ 
для своїх кревних і приятелів, які живуть п Україні 

і СССР. 
За Інформаціями І безплатними каталогами, звертатись 

до головного бюра або до всіх наших відділів/ 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

45 W E S T 45th STREET. N E W YORK, N.Y. 10036 
Tel.: 245-7905 

В І Д Д І Л И : Телефон: 

N e w York, N.Y. 10003, 39 Second Avenue A L 4-5456 
N e w York, N.Y. 10011. 135 W. 14th St. CH 3-2583 
Brooklyn, N.Y. 11-207, 2947 Fullton St. 647-0576 
Brooklyn, N.Y. 11211. 370 Union Avenue EV 4-4952 
Boston, Mass. 02118. 271 Shawrmit Avenue LI 2-1767 
Boston, Маяк. 02127, 331 4Vest Broadway 268-0068 
Buffalo, N.Y. 14206, 332 FHlmore Avenue TL 6-2674 
Chicago, 111. 60622, 2222 West Chicago Ave. BR 8-6Я6І5 
Chicago, HI. 60608, 3333 S. Habited Street WA 5-2737 
Cleveland, Ohio 44134, 5879 State Road 884-1738 
Irvlngtorf, N J . 07111, 762 Springfield Avenue E S 2-4685 
Irvlngton, N J . 07111, 1082 Springfield Avenue 374-6416 
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 

OL 8-2256 
HamtramcK, Mich. 48212,113S3 Joe. Campau Ave. 365-5255 
Hartford, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue 246-9271 
I^kBWood. N'J. 08701. 241 Fourth Stree t FO 8-81WJ!) 
Loe Angeles , Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. A N 1-2994 
New Haven, Conn. 06519. 509 Congress Avenue LO 2-1446 
Newark. N J . 07106, 698 Sanford Avenue 373-8783 
Passalc, N J . . 176 Market Street GR 2-6387 
Patorson 1. N J . , 99 Main Street 274-6400 
Philadelphia, Pa . 19122, 1214 N . 5th Street PO 3-4818 
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street HU 1-2750 
San Francisco, Cal. 94115. 2076 Sut ler Street FI 6-1571 
Watertrary, Mass., 905 Bank Street PL 6-6766 
Worcester, Mass. 01610, 169 Mlllhury Street SW 8-2868 
Youngstown, Ohio 44503, 309 W.` Federal Street RI 3-0440 

,діеневі в Молдавії річку за
гачують різним брудом. Зна
вець Дністра, член Академії 
Наук Молдавської А С С Р 
проф. М. Ярошенко, пересте
рігає, що дальше забруд 

зникнення в нім риби й до 
того, що з нього не зможуть 
брати воду для населення 
таких міст, як Кишинів і 0-
деса. 

STHKOWSKY 
FUNERAL SERVICE 

2844 Weetcheeter Avenue 
N E W Y O B S , N.Y. 10461 

TeL: 863-2476 
Д и р е к т о р 

ПОСПФ СЕНКОВСЬ к и п 
Завідує влаштуванням по– 
хоронів в каплицях, поло
жених в кожиіям районі 
міста. Похорони аа міні

мальних Д^м' ї 

Ц І F A R M S for SALE | f l | 

ORANGE, Va. - 180 acre 
grazing farm. 

V2 mile frontage on Rte. 20 
to Charlottesville. 2 ponds. 
Beaut home 8c barn. City 

water. 2 miles to town. 
Joseph Viilo, Box 174 

Orange, Va. 22960 
(703) 672-3540 

Реальність — Забезпечення --Подорожі 
РЕАЛЬНІСТЬ (REAL ESTATE) 

Належимо до Multiple Listing. Маємо великий вибір до
мів на продаж в гарних, чистих, спокійних околицях 
Flushing, Bayside, Whltestone, Beechhurst, Fresh Meadows, 

Douglaston, Little Neck. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (INSURANCE) 
На доми, авта, та торговельїгі підігрнемства. 

ПОДОРОЖ (TRAVEL) 
На Україну та до всіх Інших країн. Можливість їхати 
самим або з своєю власною групою. Ми приготовляємо 
кожну деталь вашої подорожі. Також маємо цілий ряд 
місцевих та чужоземних подорожей та екскурсій. Всі 

інформації та обслуга безкоштовні. 
Одиноке українське бюро цих справ 

у Flushing, Queens, о 

S C O P E A G E N C Y 
ДМИТРО ГОРБАЛ — власник 

Телефон (212) 357-5400 
192-12 Northern Blvd. 

FLUSHING, N.Y. 11868 
Щодня від 10 д о 6 год. веч„ суботу до 6-ої 

Ю В Ю І а о і юсаоі 
М'ясо і ковбасні 

за німецьким виробом для смакунів. 
Вироби у власній фабриці ковбас 

ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАЙЛІПША 
яку найліпше люблять господині 1 цілі родини. 

Зайдіть д о найближчої КРАМНИЦІ KABL-ЕНМЕЖ 

K A R L E H M E R 
P O R K STORES 

Головна крамниця: 
Ю-So Freeh Pood Road Bidgewood - Brooklyn, N.Y. 

Філії крамниць в Н ю Иорку і поза містом. 
Ю С т о ї зоеза 

Увага! 
Дитяче ШКІЛЬНІ' 
взуття, обов'язкове 
в Українській 
Католицькій Школі 
св. Ш А Н А 
в НЮАРКУ, Н. Дж., у 

Нюарк, Н. Дж., й околиця! 

SALAMANDER SHOES 
1060 Springfield Avenue 

Irvington, NJ. 
374-5768 

Увага! і 
Цього року: j 

і 

три різні J 

роди в ціні: 

S8.99 до S13.99 
В найбільшому виборі: вигідне і сил ьне в ношенні дитяче взуття німецької j 
фірми "SALAMANDER", в ціні від 58.9 9 до S 15.99, американської фірми 

DR. POSNER, S9.99 до S13.99? Чеське: S5.99 до S6.99. 

ГОВЕРЛЯ-ВЗУТТЯ 

roll 
iTj^Comffg^ 

^ІГАвТЦІМТ 
48 Е. 7th S t 

Tel.: GR 8-3650. N e w York City 
ФЕРИ З А Ш Н Ч У Ю Т Ь р Л Д І 
ТИ Й О В Е Р Т А К У Г Ш Ї Д О 
ШКОЛИ. ВСІ ШКІЛЬНІ 
ПІДРУЧНИКИ СЛВД В Ж Е 
ЗАМОВЛЯТИ В А Р Ш . Всі; 
шкільні підручншш і на складі. -

Різне 
H i i T i i i y t t H i n i i m i i " 
Українське Висилкове Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Avenue, New ї о г к City 
TeL: 476-7480. Mac на–продаж 
обмежену КІЛЬКІСТЬ А В Т З А 
ПОРОЖЕЦЬ ЗАС ввб в ціні 
Я.850.00. Уряд, год.: в ід поне
ділки до суб. 8:30-0:00 веч. В 
неділю 6-го і понеділок 7-го 

вересня (Дейбор Ден.) — 
8АКРИТО. , . 

i m i i i i H ! ' " " " ' " ' 

КОЛП ХОЧЕТЕ ВИСЛАТИ 

ПОСИЛКУ-ДАРУНОК ДО СССР 
ПОКОРИСТУЙТЕСЬ ПОСЛУТАМП ШИРОКОВІДОМОЇ ФІРМИ 

PACKAGE EXPRESS й TRAVEL AGENCY; INC. 
1776 BROADWAY 

(Licensed by Vneshposyltorg) 
EXECUTIVE OFFICE 

9 NEW YORK, N.Y. 10019 Tel.: 581-7729 

Вислані через наглу фірму посилки доставляється па призначену 
адресу в иайкоротшому часі. Достала посилок гарантована. Належ
не мито оплачується тут у наших крамницях і той, хто отримує по– 
силісу, не платить нічого. ІІрн конторах фірми с склади з різними 
одягошіми товарами, харчовими продуктами, скірами на обуву і т. п. 

по дуже низьких цінах. 

Фірма відчинена щоденно від 9 год. ранку до 6 вечора. 
По суботах і неділях від 9 ранку до 4 по пол. 

Н А Ш І В І Д Д І Л И : 

BROOKLYN, N.Y - 1536 Bedford Avenue IN 7-6465 
N E W YORK C. N.Y. - 78 Second Avenue OR 4-1540 
NEWARK, NEW JERSEY - 378 Market Street Ml 2-2452 
SOUTH RIVER, N.J. - 41 Whitehead Avenue „ CL 7-6320 
T j n C A . N.Y. - 963 Bleecker Street RE 2-7476 
FARMTNGDALE, N.J. - Freewood Acres 363-0494 
PHILADELPHIA 23, Pa. - 631 We; Girard Avenue PO 9-4507 
ALLHNTOWN, Pa. - 126 Tilghman Street HE 5-1654 
LOS ANGELES 4, Cal. - 159 So. Vermont Ave. DU 5-6550 
CHICAGO 22, 111/ - 1241 No. Ashland Avenue H U 6-2818 
BALTIMORE 31. Md. - 1900 Fleet Street DI 2-4240 
DETROIT 12, Mich. - 11601 Jos. Campau Avenue 365-6780 
HARTFORD 6, Conn. - 122-126 Hillside Avenue 249-6216 
JERSEY CITY, N.J. - 219 Montgomery Street H E 5-6368 
SYRACUSE, N.Y. 13204 - 515 Marcellus Street 475-9746 
CLEVELAND 13, Ohio - 1028 Kenilworth Avenue PR 1-0696 
HAMTRAMCK, Mich. - 11339 Jos. Campau Avenue 365-6740 
B U F F A L O 12, N.Y. - 701 Filmore Avenue TX 5-0700 
SO. BOSTON, Mass. - 396 West Broadway A N 8-1120 
TRENTON 10, N.J. - 1152 Deutz Avenue EX 2-0306 
RAHWAY, N.J. - 47 E. Milton Avenue 381-8997 

тз a g zaaz "ЗГЕ- Z3ZZ3CSI ZXE: zacn Z33C zxxz 3 E 

ВЮИОРКСЬКА ПРОВІДНА КРАМНИЦЯ КОВБАС 
та німецькі спеціяльності 

JJCHALLER a WEBER 
- ДІМ ЯКОСТЕЙ -

РІЗНІ М'ЯСНІ ВИРОБИ. СВІЖЕ М'ЯСИВО Д О В А Р Е Н Н Я 1 ПЕЧЕННЯ 
КОВБАСКИ о Ш И Н К И 

Великих крамниць Великих крамниць 

^ і 

ї в N E W ТОВК: 1654 2nd Avenue (85-86 Sta.) -
ї в BIDGEWOOD: 58-54 Myrtle Avenue 
In ASTORIA: 28-28 Stclnway Street 
FRANKLIN SQUARE, L.I.: 881 Hemps toad Tpk. 
ІВ FLUSHING: 41-06 Main Street 
In JACKSON HEIGHTS: 82-10 37th Avenue 
l a FLORAL PARK, L.I.: 2 5 9 — 1 7 Hillside Avenue 
In POUGHKEEPSIE, N .T . : 450 Main Street 

TR 8-S047 
VA 1-7068 
A S 4-S21t 

- 487-7877 
HI 6-2581 
DE 5-1154 

848-6116 

In E A S T NOBTHPOBT, L A : 860 - A Lark Field Bd 
(914) 464-8076 
(616) 757-0801 

Д C r З C r,, ?JCL 2 C з к : 2 Г д е c 2 S 2 E ЗГС-С 

ПОШУКУC.MO ЖІНКУ 
— старшу, д о опіки 14-місяч– 
ною дитиною та дрібної хат– 
ної роботи. В заплату: харч,, 
кімната та платня ,за домов– 
ленням. Батьки дИгини - мо
лода пара, живуть в околиці 
Бостону, Масс. Переїзд буде 
заплачений. Мусить бути здо
рова та мати ручителів про 
досвід з дітьми. Зголошува
тись до : 

A. L. VYTVYTSKY 
12 Creighton Street 

Cambridge, Маяк. 02140 
Тел.: (617) 868-6097 

Д О ВННАИМУ 
М Е Ш К А Н Н Я 

для студентки університету в 
Ню Иорку, д о спілки, з дру
гою студенткою. Гарна і без–' 

почни дільниця міста. 

Тел. (201) 7в1тЬ459 

В Джерзі Ситі. Н. 'Дж. 
ДО ВИНАИМУ 
ЛАНЧОНЕТА 

В добрім бизнесовім поло– 
жешгі. Добрий дохід. 

Голоситись: 
162 15th Street 

Jersey City, N J . 792-3118 

Розшуни 
Пошукую адвоката 

зі Львова 
МАРІЯНА ДЗЬОБУ 

син Андрія. Правдоподібно 
живе в Канаді. Пошукус шва– 
ґер Дикий Володимир Гаври
лович. Голоситись: 

John Helblg, 21 Noll PI. 
Newark, N J . 07106. U S A 

Проситься всі газети 
передрукувати, -

ВОЛОДИМИРА 
ТАЩУКА 

енна Константина, родж. в с. і 
Барбівцях ца Буковині, який, 
у час війни був у Німеччині,, 
шукають мама і сестра. Хто– 
знав би щось про нього, або І 
він сам, просимо зголошува– 
ти на адресу: , 

н. Стнсавета Данилюк 
32 Rosemount Ave ( , 
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Займається Похоронами 
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темпорату. 
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Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в родині, 
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